
Melding /Aanvraag / Opdracht recht tot begraven
Versie: Maart 2018 

Naam:                                                                                     Geslacht: Man / Vrouw

Tussenvoegsel: Voorletters:

Straat: Huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

Geboren op: Email:

Telefoon: Telefoon mobiel:

Relatie tot familie:                                                       Lid van de vereniging:     Ja /Nee

Indien van toepassing - gegevens graf bijzondere begraafplaats te Surhuisterveen:                                        

Grafrecht aanwezig:                                                                                Ja /Nee Grafcode:   

Grafrecht aankopen:                                                                                Ja /Nee Plaatsingsrecht monument:

Soort graf: Particulier /Kind / Urn Grafrecht papieren aanwezig: Ja /Nee

Kelder aanwezig: Ja /Nee Verkrijgingsdatum:

Kelder aankopen: Ingangsatum grafrecht:

Gegevens overledene: 

Naam:                                                                                       Geslacht: Man / Vrouw

Voorvoegsel: Voornamen:

Straat: Huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

Geboren op: Geboren te:

Overleden op: Overleden te:

Datum begrafenis: Wijze van bezorging:

Uitvaartverzorger: Telefoon uitvaartverzorger:

Locatie en Plaats:

Partner naam:

Vorm van begraven: Kist / Urn Partner-vorm van begraven: Kist / Urn

Lid vereniging: Ja / Nee Partner lid vereniging: Ja / Nee

Bijzonderheden:

Naam: Geslacht:

Voorvoegsel: Voornamen:

Straat: Huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

Geboren op: Email:

Telefoon: Telefoon mobiel:

Handtekening: Datum:

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend versturen of bij voorkeur mailen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie.  Tel: 0512-364155 (na 19.00 uur). 

Gegevens rechthebbende (huidige houder grafbewijs):

* Gegevens alleen in te vullen als de opdrachtgever afwijkt van de rechthebbende, anders volstaat handtekening en datum.

Indien nog geen overéénkomst “recht tot begraven” is afgesloten, verzoekt de rechthebbende uitgifte van: “het uitsluitend recht tot 

begraven” bestemd voor bovengenoemde grafcode op de begraafplaats van de vereniging aan de Vierhuisterweg te Surhuisterveen. De 

datum van ondertekening van deze aanvraag geldt als verkrijgingsdatum. De rechthebbende ontvangt, naast de overéénkomst van “het 

uitsluitend recht tot begraven”, een factuur voor de kosten van dit recht.

Bij overlijden wordt door ondertekening van deze aanvraag opdracht gegeven tot het begraven van de overledene op de bijzondere 

begraafplaats te Surhuisterveen. Dit op grond van de geldende tarieven en voorwaarden genoemd in het beheersreglement. Deze zijn 

vermeld op onze website www.mementomori-surhuisterveen.nl of kunnen op verzoek worden verstrekt. De opdrachtgever ontvangt na de 

uitvaart via de uitvaartverzorger een nota voor de verleende diensten.

Opdrachtgever bij overlijden of geldende rechthebbende bij alleen aanvraag:

* Alleen invullen bij overlijden

Uitvaartvereniging Memento Mori Surhuisterveen

Postbus 51

E: begraafplaats@mementomori-surhuisterveen.nl

I:  www:mementomori-surhuisterveen.nl


