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Geboortedatum 
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Geboorteplaats: 

I  Woonplaats: 

I  E-mail: 

Huisnr.: 

VERZOEKT HAAR/HEM VOOR DE TIJD VAN 10/20/30 !AAR HET UITSLUITEND RECHT TE VERLENEN TOT HET BEGRAVEN OF 
BIJZETTEN IN 

Particulierg raf / 
kindergraf 

Urn graf! Nis 
Kelder / Talud 

Ingangsdatum: 

Het grafrecht kost: 

Het onderhoud kost: 

Administratiekosten: 

I  Ingangsdatum: 

I  Urn, Graf, Nis, Talud: 

I  Het onderhoud kost: 

Administratiekosten: 

I  Asbus van elders: 

1€ 

1€ 

1€ 

1€ 

1€ 

1€ 

I  Graf nr.: 

Cl io jaar of D zo jaar 13 3o jaar 

El io jaar of  ID  zo jaar 13 3o jaar  

Lilo  jaar of D zojaar LI 30 jaar 

io jaar of D zojaar El 3o jaar 

Graf nr.: 

Met de ondertekening van deze brief wordt de rechtsbetrekking tussen u als rechthebbende en de verlener van het 
begraafrecht, gemeente Amsterdam - De Nieuwe Noorder gevestigd. 

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

Plaats 	 I Datum: 
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BEGRAVINGEN 

Eén van de nabestaande van de overledene wordt `rechthebbende' van het particulier graf, waarin de overledene is begraven. 

Indien deze rechthebbende met onbekende bestemming zijn / haar woonadres (definitief) heeft verlaten, dan ontstaat het 

probleem dat het eigen graf geen naspeurbare rechthebbende meer kent. 

In dit geval is de beheerder gerechtigd het eigen graf over te schrijven op naam van een andere rechthebbende. 

De rechthebbende dient na lezing hiervoor te tekenen. 

Handtekening van de rechthebbende 	 Datum: 

KINDERBEGRAVINGEN 

Eén van de ouders van de overledene wordt 'rechthebbende' van het particulier graf, waarin de overledene is begraven. 

Indien deze ouder met onbekende bestemming het huis heeft verlaten (definitief) dan ontstaat het probleem, dat de achter-

blijvende ouder geen recht heeft over het particulier graf waarin de overledene is begraven. 

In dit geval wordt het particulier graf automatische over geschreven op naam van de achterblijvende ouder. 

De rechthebbende dient na lezing hiervoor te tekenen. 

Handtekening van de rechthebbende 	 Datum: 
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