
Openbaar Domein 

Bijlage overschrijven grafrechten na overlijden van 
recht/belanghebbende 

Aan 

Burgemeester en Wethouders van gemeente Nieuwegein. Datum, 

In verband met het overlijden van : 

verzoeken ondergetekende(n) erfgena(a)m(en) van de overledene 

het graf : 

op de begraafplaats : 

te Nieuwegein over te schrijven op onderstaande recht/belanghebbende. 

Naam : 

Adres : 

Postcode en plaats : 

Telefoonnummer : 

BSN-nummer : 

Handtekening : 

Erfgenamen die akkoord gaan met de overschrijving. 

Naam : 

Adres : 

BSN-nummer : 

Handtekening : 

Naam : 

Adres : 

BSN-nummer : 

Handtekening : 



Naam : 

Adres : 

BSN-nummer : 

Handtekening : 

Naam : 

Adres : 

BSN-nummer : 

Handtekening : 

Dit formulier dient binnen 1 jaar na overlijden van de recht- belanghebbende ingediend 
te worden. 

Voor het overschrijven van het grafrecht worden leges in rekening gebracht. 

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

Per post 
Gemeente Nieuwegein 
t.a.v. mevrouw J. Deckers
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

mailto:j.deckers@nieuwegein.nl?subject=Overschrijven%20grafrechten%20na%20overlijden
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Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Overschrijven grafrechten na overlijden recht-belanghebbende.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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