
Opdracht tot begraven

Betreft begraafplaats:  _________________________________________________________________

Wetterlijk registratienummer:

Kistplaatnummer:

Kiststickernummer:

Telefoon: 070 350 37 18

Als u grote belangstelling verwacht, meldt u dit tijdens het vastleggen van de tijd.

Aanvraag voor de uitvaart van de overledene:

Voornamen (voluit): ___________________________________________________________________

Achternaam:  _________________________________________________________________________

Geboren op: ___________________________ te:  ________________________________________

Overleden op: ____________________________ te:  ________________________________________

Gecremeerd op:  _______________________________________________________________________

Echtgenoot / weduwe van:  _______________________________________________________________

In een algemeen graf nr:  ________________________________________________________________

In familiegraf nr.:  ______________________________________________________________________

Opdrachtgever | Tenaamstelling van het nieuw graf | Overboeking sturen aan:

Voornamen (voluit): ___________________________________________________________________

Achternaam:  _________________________________________________________________________

Geboren op: ___________________________ te:  ________________________________________

Adres: _________________________________ Postcode: ________  Plaats: _____________________

Telefoonnummer: ______________________________________________________________________

E-mailadres: __________________________________________________________________________

1 / 3

20
23

03
29



  Handtekening:

Ondergetekende, verklaart dat er bij deze begrafenis:

• WEL | NIET* gebruik wordt gemaakt van een lijkhoes.

Indien wel: merk en type:  ________________________________________________________________

U dient een origineel recent bewijs bij de _________________________ te overleggen t.b.v. de controle.

• WEL | NIET* gebruik wordt gemaakt van schadelijke grafgiften (mobiele telefoon, glas, scherp kunststof, e.d.). 

De begrafenis vindt plaats op:  __________________________ dag, de: _________ om: ___________ uur.

Kistmaat buitenwerks (exact doorgeven): lengte: _________ breedte: _________ hoogte: ________ (in cm)

Bijzondere soort kist?: ___________________________________________________________________

Geestelijke komt mee naar de begraafplaats:    JA | NEE

Gebruik kapel (30 min):           JA | NEE

Kapel extra half uur huren:           JA | NEE

Heilige mis:     JA | NEE

Gebedsdienst:     JA | NEE

Muziekinstallatie:    JA | NEE

Muziek dient uiterlijk 24 uur voor de begrafenis aangeleverd te worden inclusief draaiboek!

Gebruik rouwkamer St. Barbara:  JA | NEE

      

Rouwbezoek:      1. Datum: _________, ________________ dag, _______ uur

       2. Datum: _________, ________________ dag, _______ uur

       3. Datum: _________, ________________ dag, _______ uur

       4. Datum: _________, ________________ dag, _______ uur

Afscheid voor vertrek: ___________ uur.
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Aantal muziekstukken:   JA | NEE

Stoelen:    JA | NEE

Gezicht naar het altaar:   JA | NEE

Gezicht naar de kist:   JA | NEE

Andere opstelling i.o.:   JA | NEE
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Graf groen:        JA | NEE 

Kist dalen geheel:         JA | NEE

Kist dalen:        JA | NEE

Aantal verwachte personen: _______

Aantal dragers: _______ (twee officiële verplicht)

Consumpties:    

_______________________:  stuks _______

_______________________:  stuks _______

_______________________:  stuks _______

Voor alle catering mogelijkheden en/of speciale wensen neem contact op met ons kantoor of zie onze website. 

  

Bijzondere mededelingen:  _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

               

  Handtekening opdrachtgever:     Naam contactpersoon uitvaartondernemer: 

        _____________________________________

        Factuuradres uitvaartonderneming: 

        _____________________________________

        _____________________________________

        _____________________________________

In te vullen door de administratie:

  Grafrechten:   € ________

  Afn. en herpl. gedenksteken: € ________

  Buitengewoon uur:  € ________

  Bijbetaling grafrechten: € ________

  Gebruiksrechten (evt. verl.): € ________

 Graf groen maken:  € ________
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Geluidsinstallatie bij graf:     JA | NEE

Gebruik koffiekamer:      JA | NEE 

Koffiekamer extra half uur:   JA | NEE

_______________________: stuks _______

_______________________: stuks _______

_______________________: stuks _______

_______________________: stuks _______

Gebruik kapel (extra): € ________

Gebruik rouwkamer: € ________

Overboekingskosten: € ________

Consumpties:  € ________

Afkoop onderhoud: € ________

Totaal:   € ________

Koffiebonnr.:

__________________

Consentnr.:

__________________

Factuurnr.:

__________________


