AANVRAAG VOOR VERGUNNING

De Nie.u.v(i

GEDENKTEKENS

begraafplaats crematorium gedenkpark

RECHTHEBBENDE PARTICULIER GRAF / GEBRUIKER ALGEMEEN GRAF / GEBRUIKER URNENPLAATS

Naam
Adres
I Postcode:

Woonplaats
1E-mail:

Tel efoonnr.
BSN nummer

I Geboortedatum:

Grafnummer (verplicht)

VERZOEKT OM VERGUNNING TOT HET PLAATSEN VAN:

D Grafmonument op het algemene graf
D Plaatsing van een nieuw grafmonument op het particulier graf/urngraf/kindergraf
D Extra voorwerp of inscriptie op bestaand monument (m.u.v. algemeen graf)
o Sierurn (niet geleverd door De Nieuwe Noorder)
El Sluitplaat Urnnis / Urnkelder / Urntalud
D Anders, nl.
GEGEVENS LEVERANCIER (FIRMASTEMPEL / N.A.W. GEGEVENS NATUURSTEENBEDRIIF / LEVERANCIER)

Bedrijf
Contactpersoon
Adres
I Postcode:

Woonplaats
Telefoonnr.

1E-mail:

Datum

I Handtekening:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zie de Beheersverordening van de gemeente Amsterdam en "Voorschriften Grafbedekking" die op het moment van aanvraag geldig zijn.
VERGUNNING TOT PLAATSEN
De rechten en kosten verbonden aan deze vergunning worden in rekening gebracht bij de leverancier. De nota is tevens de schriftelijke
bevestiging van de verleende vergunning. Het plaatsen van een gedenkteken gebeurt alleen na betaling.
Bij plaatsing bent u verplicht zich te melden bij de administratie.
M.i.v. heden is het verplicht het grafnummer te vermelden op het monument.
(ONDERSTAAND IN TE VULLEN DOOR DE NIEUWE NOORDER)

Controle d.d.:

Plaatsing d.d.:

Controle plaatsing d.d.:

Steen meegenomen d.d.:
Voorplaatsing d.d.:

Buikslotermeerdijk 83 1025 WH Amsterdam T 020 252 g800
De Nieuwe Noorder is onderdeel van de gemeente Amsterdam.

www.denieuwenoorder.n1
den ieuwen °order@ am sterdam .n1

GEGEVENS OVER HET GEDENKTEKEN

Afmeting gedenkteken, sluitplaat
of LIM (in mm)

mm lang,

mm breed,

mm hoog,

Naam en kleur van gebruikte materiaal
De steen is

% gezoet

% gepolijst

Kleur van het opschrift, de inscriptie,
de symbolen en het lettertype

AANVULLENDE GEGEVENS BIJ TEKENING

Vermeld (op tekening) de plaats van de dook, indien dit wordt gebruikt.

TEKENING VAN HET GEDENKTEKEN

Tekening: vooraanzicht van het gedenkteken, sluitplaat of sierurn

TEKST OP HET GEDENKTEKEN

Volledige tekst van opschrift of inscripties, inclusief de gebruikte symbolen

...Rm.

Buikslotermeerdijk 83 1025 WH Amsterdam T 020 252 9800
De Nieuwe Noorder is onderdeel van de gemeente Amsterdam.
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mm dik

begraafplaats crematorium gedenkpark

Extra bepalingen kwetsbare monumenten op de Gemeentelijke
begraafplaatsen (glas, hout etc.)

De Gemeentelijke begraafplaatsen nemen geen enkele verantwoording voor eventuele schade
veroorzaakt door weersinvloeden, vandalisme en werkzaamheden die bij een kwetsbaar
monument niet uitgesloten zijn.
Tevens zal bij herstel en eventuele bijzettingen de rechthebbende zelf actie moeten ondernemen
van het te verwijderen en terug te plaatsen monument.
Datum en plaats:
Handtekening voor akkoord aanvrager/rechthebbende:

Buikslotermeerdijk 83, 1025 WH Amsterdam, T 020 252 9800, www.denieuwenoorder.nl, denieuwenoorder@amsterda-nn.n1
De Nieuwe Noorder is onderdeel van de gemeente Amsterdam.

