
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Model aanvraagformulier 

Asbestemmingen 

 

Het kan een fijne gedachte zijn om uw dierbare op een bijzondere plaats te herdenken. Op 

de gemeentelijke begraafplaats kunt u uw dierbare in één van de asbestemmingen bijzetten. 

Dit aanvraagformulier helpt u bij het aanvragen van een asbestemming op één van de 

gemeentelijke begraafplaatsen. 

 

Heeft u het aanvraagformulier ingevuld dan stuurt u deze op naar begraafplaats@nijkerk.eu. 

Onze beheerder neemt vervolgens contact met u op om uw wensen met u door te nemen.  

 

De gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Nijkerk 

De gemeente Nijkerk houdt en beheert drie gemeentelijke begraafplaatsen. U vindt de 

begraafplaatsen op de volgende adressen: 

• Begraafplaats Nijkerk, Frieswijkstraat 54, Nijkerk.  

• Begraafplaats Hoevelaken, Kerkepad 1, Hoevelaken. 

• Begraafplaats Nijkerkerveen, Van Dijkhuizenstraat 58b, Nijkerkerveen. 

 

Wilt u vooraf komen kijken? U bent van harte welkom. U kunt onze begraafplaatsen dagelijks 

tussen zonsopgang en zonsondergang bezoeken. 

 

Het beheer en de tarieven 

Afspraken over de begraafplaatsen, zoals over de grafrechten, onderhoudsrechten en 

termijnen, zijn vastgelegd in de Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen 2021 en 

de Nadere regels beheer gemeentelijke begraafplaatsen 2021. De gemeente stelt de 

tarieven jaarlijks vast in de zogenaamde Verordening lijkbezorgingsrechten. U vindt deze 

documenten op de website van de gemeente. 

 

Heeft u nog vragen 

Bel ons dan gerust op. U bereikt ons via het algemene telefoonnummer: 14-033. Wilt u direct 

met de beheerder spreken? Dan belt u 06-20002001. We helpen u graag verder. 

  

mailto:begraafplaats@nijkerk.eu


Model aanvraagformulier 
Versie: 19-10-2021 

 

 
Pagina 2 van 3 

 

Uw aanvraag 

De gegevens van de overleden persoon zijn: 

Voor- en achternaam: 
Geslachtsnaam zoals vermeld op het 
identiteitsbewijs. 

 
 
 

Indien van toepassing voor- en 
achternaam partner: 
Geslachtsnaam zoals vermeld op het 
identiteitsbewijs. 

 
 
 
 

BSN-nummer:  Geslacht:  

Geboortedatum:  Geboorteplaats:  

Overlijdensdatum:  Overlijdensplaats:  

Crematienummer: 
 

 

Afspraken asbestemming: 

Nummer asbestemming: 
In te vullen door de gemeente. 

 
 

Op begraaflocatie: 0 Nijkerk  
0 Nijkerkerveen 

0 Hoevelaken 

Afspraken over:  
 

0 Grafrecht en onderhoudstermijn urnennis - 10 jaar 
0 Grafrecht en onderhoudstermijn urnengraf -10 jaar 
0 Uitstrooien van as, inclusief gedenkplaat - 10 jaar 
0 Bijzetten in een urnenruimte of graf:  
 

Verlengen bestaand recht: 0 10 jaar 

Datum en tijd:  
Invullen in overleg met de gemeente. 

Datum plechtigheid:  Tijd plechtigheid:  

Afspraken plechtigheid:  
Invullen in overleg met de gemeente. 

Bijzonderheden plechtigheid:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gegevens van de rechthebbende zijn: 

Voornamen en achternaam: 
Geslachtsnaam zoals vermeld op het 
identiteitsbewijs. 

 
 
 

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoonnummer:  E-mail:  

BSN-nummer: 
Of geboortedatum en -plaats1: 
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De factuur mag naar: 

0 Rechthebbende 

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 of urnenruimte, dan gaat u tevens akkoord 
met het verwijderen en terugplaatsen van het monument en het openen van de urnen- of 
grafruimte. 
 

Datum: 

Naam en handtekening: 

 
 
 
 
 

Ruimte voor aantekeningen: 
 

 

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. 

 


