
De Nieuwe NO 
AANVRAAG VOOR CREMATIE 	 begraafplaats crematorium gedenkpark 

Opdracht crematie op: 	 dag, I Datum: 	 I Tijd: 	 I Aantal pers.: 

UITVAARTONDERNEMER (TEVENS FACTUURADRES) 

Naam 

Adres 	 Huisnr.: 

Postcode 	 I Woonplaats: 

Telefoonnr. 

Handelt namens en voor rekening van de aanvrager/opdrachtgever met betrekking tot alle zaken die gerelateerd zijn aan 
de uitvaart. 

Handtekening uitvaartondernemer 

ONDERGETEKENDE 

Naam 

Voornamen 

BSN nummer 

Geboortedatum 	 I Geboorteplaats: 

Adres 

Postcode 	 Woonplaats: 

Relatie tot overledene 

Telefoonnummer 	 I  E-mail:  

OVERLEDENE 

Naam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Datum overlijden 

BSN nummer 

Laatste woonplaats overledene 

Geboorteplaats: 

I Plaats overlijden: 

I m / v 

Buikslotermeerdijk 83 1025 WH Amsterdam T 020 252 9800 	 www.denieuwenoorder.n1 

De Nieuwe Noorder is onderdeel van de gemeente Amsterdam. 	 denieuwenoorder@amsterdam.n1 

I  Kist register - dossiernr.:  

I m /v 

I 



GEBRUIK VAN 

Aula 3o min. 	la / Nee 	Li 30 min. 	LI 45 min. 	LI 6o min. 	Li 75 min. 	LI 90 min. 	LI 120 min. 

Muziek en foto's 	U kunt zelf muziek samenstellen en aanleveren via ons "Uitvaart Beeld & Geluid" systeem. Wij vragen 
uw erna iladres zodat u kunt inloggen. U ontvangt van ons een email met instructies voor het gebruik. 

] Uw emailadres: 

Opnamen uitvaart 
	

El Niet gewenst 	LI Wel gewenst (hieraan zijn kosten verbonden)* 

* I.v.m. de wet op de privacy dient u wel/niet akkoord te gaan. 

Koffiekamer 30 min. Ja / Nee 	LI 30 min [-1  45 min.  LI 6o min. LI 75 min El 90 min. LI 120 min. 

Consumpties*: 

*Het zelf meenemen van consumpties is niet toegestaan. 

Maat kist incl. handvatten 	El Standaard 2,15 X 0,75 mtr. 

Buitenmodel kist 	Ja / Nee 	] Afmeting kist: 	 I Soort kist: 

Gewicht overledene 	 ri Onder de 150 kg. LI Meer dan 15o kg. 

Schadelijke stoffen 	 D Ondergetekende verklaart dat in het stoffelijk overschot geen pacemaker en/of 
radionucliden (jodium therapie 7-725 implantaat verwijderd) aanwezig is. 

Bijzonderheden 

ASBESTEMMING: 

Binnen één maand na de crematie (wettelijke bewaartermijn) ontvangt de opdrachtgever uitgebreide informatie inclusief 
een formulier waarop bij/zij de wensen met betrekking tot de asbestemming kenbaar kan maken. 

TER ATTENTIE VAN DE OPDRACHTGEVER: 

U DOOR DIT VAKJE HANDMATIG AAN TE KRUISEN GEEFT DE OPDRACHTGEVER TE KENNEN OP DE HOOGTE TE ZIJN EN 
AKKOORD TE GAAN MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN: 

1. De opdrachtgever machtigt de uitvaartmedewerker voor het regelen/uitvoeren van de uitvaartplechtigheid/koffiekamer/condoleanceruimte; 
2. De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de beheersverordening/algemene voorwaarden (deze staan tevens vermeld op de 

website) en de daaruit voortvloeiende consequenties; 
3. De begraafplaats of het crematorium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit een onjuiste 

beantwoording van de gestelde vragen of het niet naleven van de voorwaarden; 
4. Aanvrager stelt zich door ondertekening van dit aanvraagformulier aansprakelijk voor de tijdige betaling van alle uit deze aanvraag 

voortkomende kosten, en machtigt de uitvaartonderneming te handelen namens en voor rekening van hem/haar; 

ONDERGETEKENDE VERKLAART TEVENS BEKEND TE ZIJN MET DE BEHEERSVERORDENING VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM. 
DE BEHEERSVERORDENING VAN GEMEENTE AMSTERDAM KUNT U RAADPLEGEN VIA WWVV.DENIEUWENOORDER.NL  

Plaats 

Telefoonnummer ondergetekende 

Handtekening 

Datum: 
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