
Gegevens overledene
Naam
Voornamen
Geboren op/te
Overleden op/te
Laatste woonplaats
Registratienummer
Burgerlijke staat

Begrafenis/bijzetting                 ma           di            wo             do           vr            za
Datum, tijdstip begraven       om                       uur

Begraafplaats Slangenburg Loolaan 
 Kommendijk
Soort graf nieuw eigen bestaand eigen
 algemeen urnengraf
 strooigraf grafkelder
Locatie graf ALG gedeelte RK-gedeelte
Nummer graf                        vak                                              nr.                              ,
 1-pers 2-pers
Aankoop in jaren 10 20 30 40
Afkoop onderhoud ja nee
Bijzetting asbus in urnengraf graf
Inclusief gedenkteken ja nee
Leverancier
Steen afhalen door

Met familie  ja                    nee, aantal personen
Kist  lengte                           breedte
Kist dalen  ja nee
Geluidsinstallatie  ja nee 
Plechtigheid  begraafplaats crematorium

Gegevens aanvrager / aanvraagster / rechthebbende
Naam en voorletters
Straatnaam/huisnummer
Postcode/woonplaats
Geboortedatum/-plaats
Burgerservicenummer
Telefoonnummer
Relatie tot overledene
Datum ondertekening

         Overschrijving graf
Aanvrager/aanvraagster verzoekt hierbij om overschrijving op zijn/haar 
naam van het uitsluitend recht tot begraven in het bovengenoemde graf. 
De overige erfgenamen c.q. nabestaanden kunnen zich met dit verzoek 
verenigen.

Factuuradres
Naam
Adres
Postcode / woonplaats
Contactpersoon
Uitvaartonderneming
Verwacht eindbedrag

Gegevens plechtigheid aula crematorium
De aula staat 45 minuten tot uw beschikking.
Welke zaal wenst u?  van Baerzaal ‘t Voorhuus
Extra tijd in aula kan alleen in overleg met crematorium.
Aula extra tijd per 15 minuten (1x, 2x etc.)  
Vooraf afscheid nemen (15 min.)  ja nee 
Schriftelijk condoleren ja  nee 
Muziekuitvoering
         muziek crematorium               eigen muziek               live muziek
Uit te voeren muziekstukken

CD/DVD -opname van de plechtigheid ja nee
Wenst u liturgische attributen bij de katafalk ja nee
Zo ja,                                      kaarsen kruis wijwater
Hoeveel belangstellenden verwacht u
Aankomst familie              met stoet eigen gelegenheid

Gegevens koffiekamer
Gebruik koffiekamer ja nee
Consumpties met aantallen:
    

Koffiekamer extra huren? ja nee 
Dit kan per 15 minuten in overleg, hoeveel minuten wenst u?
Wenst u achtergrondmuziek ja nee
U wenst:                        Eerst koffie  Eerst condoleren

Handtekening :
        

Aanvrager                                                                Beheerder begraafplaatsen

Uitvaartverzorger

Bijzonderheden / opmerkingen

Ruimte interne registratie:

Aanvraagformulier
begrafenis / bijzetting
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