
Aanvraag van een begrafenis 
 
 
Op …………………..dag    datum:……………………….. om………………………….. 
 
Op de algemene begraafplaats in: (aankruisen wat van toepassing is) 
 
0 Ter Aar 
0 Nieuwkoop 
0 Nieuwveen  
0 Zevenhoven 
 
Persoonsgegevens overledene 
 
Geslachtsnaam: ……………………………………………………………….. man / vrouw 
 
Voornamen voluit: .……………………………………………………………………………… 
 
0 Echtgenoot / Echtgenote :…………………………………………………………………. 
 
0 Weduwe /  Weduwnaar :………………………………………………………………….. 
 
0 Partner van    :……………………………………………….. man / vrouw 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode, Woonplaats: …………………………………………………………………………..  
 
Geboortedatum : …………………………………………………………………………………. 
 
Geboorteplaats : ………………………………………………………………………………… 
 
BSN : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Overlijdensdatum : ……………………………………………………………………………… 
 
Overlijdensplaats : ……………………………………………………………………………… 
 
 
Uitvaartondernemer is ook factuuradres 
 
Bedrijfsnaam : …………………………………………………………………………………… 
 
Adres : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode, woonplaats : …………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………. 
 
E-mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
Naam uitvaartleider : ……………………………………………………………………………. 
 
 
 



Gegevens uitvaart 
 
Gebruik groenraam :   ja / nee  
Gebruik rijdende baar :    ja / nee  
 
Luiden van de klok :    ja / nee  
(niet mogelijk in Ter Aar) 
 
Locatie rouwdienst: …………………………………………………………………………… 
 
Tijd rouwdienst: ……………………………………………………………………………….. 
 
Lijkhoes 
 
Gebruik lijkhoes:    ja / nee 
Indien gebruik wordt gemaakt van een lijkhoes moet de verklaring lijkhoes worden bijgevoegd. 
 
 
Gegevens graf en begraven 
 
0 algemeen graf, voor 10 jaar; geen verlenging mogelijk 
 
0 particulier graf, voor 20 jaar 
 
0 algemeen graf, RK gedeelte, voor 10 jaar, geen verlenging mogelijk (Ter Aar) 
 
0 particulier graf, RK gedeelte, voor 20 jaar (Ter Aar) 
 
0 plaatsen van een asbus/urn in de urnenmuur voor 20 jaar 
 
0 bijzetting in een bestaand particulier graf 

 
grafnummer: ……………………………………………………………………….. 
 
naam rechthebbende: ………………………………………………………………. 
 
rechten tot: ………………………………………………………………………………. 
 
verlengen van de grafrechten met 10 jaar, indien nodig om de wettelijke minimale 
grafrusttermijn te halen ja / nee 

 
0 kist dalen in graf (lift aanwezig) 
 
0 kist half dalen tot maaiveld (lift aanwezig) 
 
0 kist laten staan 
 
0 overige wensen ………………………………………………………………………………. 
 
 
Algemene onderhoudskosten 
 
0 jaarlijks betalen 
0 afkopen voor 10 jaar (bij algemeen graf) 
0 afkopen voor 20 jaar (bij nieuw particulier graf) 
0 afkopen voor 10 jaar (bij verlenging) 



 
 
Gegevens rechthebbende / belanghebbende 
 
Geslachtsnaam : …………………………………………………………..  man / vrouw 
 
Voornamen : ……………………………………………………………………………………... 
 
Adres : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode, woonplaats : …………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum : ………………………………………………………………………………… 
 
BSN : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Relatie tot overledene: ………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon / mobiel : ………………………………………………………………………………. 
 
E-mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
Datum : …………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening rechthebbende / belanghebbende 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
______________________________________________________________________ 
 
Aanvullende informatie 
Per graf kan slechts één rechthebbende / belanghebbende worden opgenomen in de 
begraafplaatsadministratie van de gemeente Nieuwkoop. De rechthebbende / belanghebbende is 
de contactpersoon en beslist over: 

• het verlengen van de grafrechten 

• het onderhoud van het graf 

• het geven van toestemming voor het bijzetten 

• het betalen van de kosten 
 
Een wijziging in uw gegevens geeft u direct aan ons door via 14 0172 of per e-mail aan 
info@nieuwkoop.nl. 


