
 
 

Postadres:  Bezoekadres:  Telefoon 06 – 2000 2001 
Postbus 1000  Frieswijkstraat 54    
3860 BA Nijkerk                      3862 BL Nijkerk               E-mail begraafplaats@nijkerk.eu 

Aanvraagformulier begraven 

De gegevens van de overleden persoon zijn: 

Voornaam(-en):  

Achternaam: 
 

 

Evt. meisjesnaam: 
Zoals vermeld op het identiteitsbewijs 

 

BSN-nummer:  Geslacht: Man / Vrouw 

Geboortedatum:  Geboorteplaats:  

Overlijdensdatum:  Overlijdensplaats:  

Registratienummer: 
 

 

Afspraken graf: 

Grafnummer: 
In te vullen door de gemeente. 
 

 

Afspraken over:  
 

0  Graftermijn Particulier graf -uitgifte-   20  /  30  /  40  /  50  jaar 
 
0  Graftermijn Algemeen graf voor 20 jaar 
 
0  Bijzetting in een graf, grafnummer:  
    Naam 1e overledene: 
    Overlijdensdatum 1e overledene: 
 
0  Monument wordt afgehaald door:  
 
0  Anders : 

Verlengen bestaand recht: 
Niet voor algemeen graf. 
 

   5 jaar     /     10 jaar     /    15 jaar    /    20 jaar    /    30 jaar 
 

Datum en tijd:  
Invullen in overleg met de gemeente. 

Datum uitvaart:  Tijd uitvaart: uur 

Op begraaflocatie: Nijkerk     /     Nijkerkerveen    /     Hoevelaken 

Locatie en tijd van de dienst: 
Optioneel. 

 

Afspraken uitvaart: 
Invullen in overleg met de gemeente. 

 
Een medewerker van de gemeente Nijkerk loopt de uitvaart voor. Dit betekent dat we u en andere 
nabestaanden op de begraafplaats ontvangen en u gedurende de uitvaart begeleiden. Het 
voorlopen is een eerbetoon aan de overleden persoon. 
 

Ingang: Hoofdingang   /  Achteringang 

Klok luiden: Ja / Nee Rijdende baar: Ja / Nee 

Kist dalen: Ja / Nee Maaiveld: Ja / Nee 

Afwijkende kist: Ja / Nee Afmetingen:  

Gebruik lijkhoes Ja / Nee     Verklaring lijkhoes is bijgevoegd (verplicht): Ja / Nee 

Extra werkzaamheden? Ja / Nee Aantal uur:  
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1. Heeft u uw BSN-nummer ingevuld? Dan kan de gemeente een verbinding leggen met de Basis Registratie 

Personen. De gemeente is echter niet meer verplicht om dit te doen. Gaat u verhuizen of verandert uw 

naam? Stuur dan ook een adres- of naamswijziging naar de administratie van de begraafplaats: 
begraafplaats@nijkerk.eu. 

Begraven buiten reguliere 
werktijden? 

Ja / Nee 

Uitwijkgraf: Ja / Nee 

Bijzonderheden plechtigheid:   
 
 
 
 

De gegevens van de (nieuwe) rechthebbende of belanghebbende zijn: 

Voornaam(-en):  

Achternaam:  
 

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoonnummer:  E-mail:  

BSN-nummer Of 
geboortedatum en -plaats1: 

 
 

Relatie tot overledene:  

De gegevens van de uitvaartondernemer zijn:  
Indien van toepassing. 

Uitvaartondernemer:  

Contactpersoon:  

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode:  Plaats:  

Telefoonnummer:  E-mail:  

De factuur mag naar: 

0 Rechthebbende of belanghebbende                   0  Anders: 
Uitvaartondernemer 0 

Voor akkoord: 

0 Ondergetekende gaat akkoord met hetgeen dat is vastgelegd in dit formulier en de kosten 
die daarvoor in rekening worden gebracht. 
 
Wordt de overledene bijgezet in een bestaand graf, dan gaat u tevens akkoord met het 
verwijderen en terugplaatsen van het monument en het openen van het graf. 
 

Datum: 

Handtekening rechthebbende of belanghebbende: 

Ruimte voor aantekeningen: 


