
Aanvraagformulier toewijzen rechthebbende 

LET OP: zonder de aanwijzing van een nieuwe rechthebbende  

kan er geen begrafenis plaatsvinden. 

  

Naam overledene        

Geboortedatum         

Gegevens (nieuwe) rechthebbende* 

Achternaam:              

Voornaam:         Voorvoegsel:     

Geboortedatum:             

Burgerservicenummer:_________________________________________________________________  

Adres:               

Postcode en woonplaats:            

Telefoon:              

E-mail:               

Uitsluitend aanvinken wat van toepassing is 

  Begraafplaats Nunspeet West      Begraafplaats Nunspeet Oost   Begraafplaats Elspeet  

 

 Nieuw graf standaard (2 personen)  Nieuw graf 3 personen  Bestaand graf  kindergraf 

 grafkelder 

 

Grafnummer:      

 

 urnengraf   urnen nis** (5 jaar)  urnen nis** 30 jaar 

 

Grafnummer/Nisnummer:      

** Urnengraf en urnen nis alleen van toepassing op begraafplaats Nunspeet West  

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze te gebruiken voor het doel vermeld 

op dit formulier. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw 

persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente. Ze worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de 

gegevens zijn verstrekt. Zie www.nunspeet.nl voor ons privacy regelement.  

 

Ondergetekende verklaart de gegevens correct en naar waarheid te hebben ingevuld  

Datum      Handtekening van de (nieuwe) rechthebbende 

 

 

………………………………………   ……………………………………………… 

 

 

*Indien de overledene tevens de rechthebbende is van het graf dient een nieuwe rechthebbende zich aan te 

melden. 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk 2 dagen voor de begrafenis indienen 

 

Inlichtingen: team Publiek 

Telefoonnummer: (0341) 25 99 11 

E-mail: kcc@nunspeet.nl 

begraaftelefoon: 06 12 79 06 94 (bereikbaar in het weekend tot 16:30) 

 

                                                                      Zie ommezijde 

http://www.nunspeet.nl/
mailto:kcc@nunspeet.nl


 

LET OP! 

Een niet volledig ingevuld en ondertekend formulier kan niet in behandeling worden genomen. Zonder de 

aanwijzing van een (nieuwe) rechthebbende kan er geen begrafenis plaatsvinden.  

 

De rechthebbende is verantwoordelijk voor het graf. Deze dient ervoor te zorgen dat het graf er netjes bij ligt. 

De rechthebbende kan beslissen (binnen de regels van de verordening) wie er in het graf begraven mag 

worden, wiens asbus in het graf bijgezet mag worden en of er een grafmonument op geplaatst mag worden. 

Ook kan de rechthebbende een verzoek voor grafonderhoud indienen bij de gemeente.  


