HANDREIKING VOOR COMMUNICATIE VANUIT BEGRAAFPLAATSEN
TEN BEHOEVE VAN BEHOUD VAN NATUURSTEEN

Betreffende:

Begraafplaats … / …..

Plaatsnaam, datum
Geachte …..,
Op datum verloopt de termijn van de grafrechten van onderstaande rustplaats en/of
onderhoud van de begraafplaats.
Begraafplaats:
Locatie:
Overledene(n): (indien van toepassing)
Naam

Begraven / bijgezet

Op bijgaand antwoordformulier kunt u uw keuze met betrekking tot de eerdergenoemde
rustplaats aan ons kenbaar maken. U kunt dit formulier tevens gebruiken voor het overgeven
c.q. overnemen van grafrechten. Stuurt u dit formulier alstublieft vóór de afloopdatum naar
ons terug. U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegde antwoordenveloppe.
Indien u vragen heeft, kunt u deze stellen aan onze medewerkers op het informatiecentrum.
Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer ……….. De openingsuren van het
informatiecentrum zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.
Hoogachtend,

Afzender

HANDREIKING VOOR COMMUNICATIE VANUIT BEGRAAFPLAATSEN
TEN BEHOEVE VAN BEHOUD VAN NATUURSTEEN

Antwoordformulier
Begraafplaats:
Locatie:
Overledene(n):
Naam

Debiteurnummer:
Adres:

Begraven / bijgezet

Naam:

VERLENGEN
Ik wil de rechten betreffende bovenstaande rustplaats verlengen met een periode van:
5 jaar;
10 jaar;
15 jaar;
20 jaar;
25 jaar
De tarieven kunt u terugvinden in de bijgevoegde tarievenlijst. Voor tarieven van verlengingen langer
dan bovenstaande perioden kunt u contact opnemen met het informatiecentrum.
OPZEGGEN
Ik wil de rechten niet verlengen en ga akkoord met de opzegging c.q. ruiming van
bovenvermelde rustplaats.
Degene die het grafmonument heeft betaald, heeft de gelegenheid om het monument zelf te
verwijderen of te laten verwijderen voordat de grafrechten verlopen. Is dat niet gebeurd, dan wordt
de begraafplaats eigenaar van het grafmonument.
Ik ben op de hoogte van de mogelijkheid dat het eventueel nog aanwezige hardstenen
grafmonument - mits geanonimiseerd - een andere bestemming kan krijgen.
FACTURATIE & BETALING
Gelieve mij een factuur te sturen. Ik zorg voor de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
De betaling wordt gedaan door : (indien afwijkend van geadresseerde)
________________________________________
Ik geef middels dit formulier “genaamd…….”
toestemming éénmalig het bedrag horende bij mijn keuze te incasseren van het door mij
opgegeven IBAN-nummer: ……………………………………………………………………………..
Voor akkoord:
Datum en plaats: ________________________________________________________
Naam: ________________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________
E-mailadres: ____________________________
Handtekening: _______________________________________________

OVERNAME GRAFRECHTEN:
Voor overname van grafrechten zijn de handtekeningen van zowel de huidige als de nieuwe
rechthebbende vereist. In geval de huidige rechthebbende is overleden verzoeken wij u bewijs
van overlijden c.q. een volmacht in te sluiten.

Huidige rechthebbende

Nieuwe rechthebbende
Naam:
…………………………………………………………
….

gaat akkoord met overname
Handtekening :

Straat:
…………………………………………………………
…
Postcode/woonplaats:…………/
………………………………
Tel.nr.:
…………………………………………………………
…
e-mailadres:
…………………………………………………….
Handtekening:

BIJLAGE: TARIEVENLIJST

VERLENGEN
Verlengen van een gehuurde, c.q. gereserveerde rustplaats
Tarief graf *
Tarief kindergraf
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
25 jaar

OPZEGGEN
Tarief
Verwijderen
monument

*

graf

urnengraf

kindergraf

Dezelfde tarieven gelden tevens voor een urnengraf in de urnentuin.
Voor een dubbel graf naast elkaar worden 2x graf- en/of onderhoudsrechten in rekening
gebracht.

