
Openbaar Domein 

Aanvraag aankoop/bijzetting urngraf of urnenkelder 

Hierbij verzoek ik u om ondergetekende het uitsluitend recht te verlenen tot uitgifte van 

een particulier urngraf of urnenkelder of tot bijzetting in een urngraf of urnenkelder op 

de Algemene Begraafplaats Noorderveld te Nieuwegein 

….. f voor 1 asbus voor particulier urngra een periode van 10 jaar met recht op 

verlenging 

….. particulier urnenkelder voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar met recht op 

verlenging 

Naam overledene  

Voorna(a)m(en)  

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Datum overlijden 

Gecremeerd op 

Te 

Datum gewenst plaatsing van de urn 
(de beheerder neemt voor bevestiging contact met u op) 

Met/zonder familie Ja Nee 

Opmerkingen 



Gegevens rechthebbende van het graf 

Naam 

Adres 

Postcode en Woonplaats  

Telefoonnummer 

Datum   

Handtekening  

Grafnummer  

Wilt u een gedenkteken plaatsen, dan verzoek ik u het "Uitvoeringsbesluit voor de 

grafbedekking" aandachtig door te lezen. Dit om verwijdering van het gedenkteken te 

voorkomen. Heeft u nog vragen dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de 

afdeling Beheer, telefoonnummer 030-607 15 91. 

Dit formulier kunt u via e-mail sturen aan: j.deckers@nieuwegein.nl 

Per post 

Gemeente Nieuwegein 

t.a.v. mevrouw J. Deckers 

Postbus 1 

3430 AA NIEUWEGEIN 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR28348/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR28348/1
mailto:j.deckers@nieuwegein.nl?subject=verlengen%20grafrechten
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Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Aanvraag of bijzetting  Urngraf-Urnkelder.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.
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