Het aanmelden van een begrafenis doet u via telefoonnr. 071-532 06 09 keuze 1 (uitvaartlijn).
Dit formulier a.u.b. mailen naar E-mail begrafenis@rhijnhof.nl
Om het graf tijdig te kunnen openen dienen wij het door de opdrachtgever of rechthebbende
getekende formulier ruim van te voren te ontvangen. Het originele formulier kunt u
overhandigen bij de uitvaart. Meer informatie vindt u op onze website www.rhijnhof.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij de administratie van de begraafplaats, tel: 071-532 06 09 keuze 2
(administratie) of e-mail: info@rhijnhof.nl.
AANMELDING: BEGRAFENIS

Dag:

Datum:

Tijd:

 In Stilte

Aantal te verwachten personen:
Identificatie / Registratienummer:

Overledene
Naam:

Voorna(a)m(en):

Adres:

Postcode en Plaats:

Geboren op:

Te:

Overleden op:

Te:
Geslacht:  Vrouw

Burgerlijke staat:

 Man

Naam partner:
 Algemeen graf A (algemeen keldergraf op volgorde uitgegeven )

 Algemeen graf B* (algemeen zandgraf op volgorde uitgegeven )
*Algemeen graf B - begrafenis zonder aanwezigheid van nabestaanden

Particulier graf

 Zandgraf

 RK zandgraf

 Keldergraf

 Kinder zandgraf

 Islamitisch zandgraf  Islamitisch kinder zandgraf

 1 laag  2 lagen

 3 lagen

(uitzoeken*  JA  NEE)

* Op delen van de begraafplaats worden particuliere graven op volgorde uitgegeven.

 Schudden zonder kist
 Bestaand particulier graf nr.:
 Schudden met kist
Indien de overledene niet de rechthebbende is van het graf dan zal de rechthebbende hieronder schriftelijk
Opmerkingen:
toestemming moeten geven om het graf te openen. Wordt de rechthebbende begraven dan dient u een nieuwe
rechthebbende op te geven.
 Aankoop/verlengen (10 jaar)

 Aankoop/verlengen (20 jaar)

 Aankoop (30 jaar)

 Onderhoud afkopen (10 jaar)

 Onderhoud afkopen (20 jaar)

 Afkoop ond. (30 jaar)

 Rk Attributen (gratis )

 Zand en schepje bij het graf (gratis )

 Rijdende baar (gratis )

 Draagbaar 8 (gratis )

 Klokken luiden (gratis )

 Geluid bij het graf (gratis )

 Kist niet dalen

 Dalen tot maaiveld

 Dalen halverwege

 Helemaal dalen

Kistmaat inclusief handgrepen indien groter dan L: 205 cm en B: 75 cm (L/B/H):
Gebruik lijkhoes:  NEE  JA (lijkhoes volgens lijkomhulselbesluit van 1998).

Anders:

Andere voorwerpen in de kist (glas is niet toegestaan ):
Aankomst:

 Stoet

 Op eigen gelegenheid

 Aanlegsteiger

 Geestelijke aanwezig

 Electrocar huren (zie tarieflijst )
Aula tijd:
Condoleance tijd:

 60 min.

 90 min.

 120 min.

 Langer

 60 min.

 90 min.

 120 min.

 Langer

Voor vragen over het gebruik van de aula of condoleance ruimte kunt u contact opnemen met het
Crematorium Rhijnhof, Tel. 071 - 532 06 09 keuze 1 (uitvaartlijn) of e-mail crematorium-rhijnhof@dela.org
Naam Rechthebbende/Opdrachtgever:
Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon en E-mail:
De rechthebbende geeft hierbij opdracht om het graf te openen

Handtekening:

Opdrachtgever (indien ander dan de rechthebbende):
Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon en E-mail:
Handtekening:
Naam Uitvaartonderneming:
Uitvaartleider:
Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon en Fax:
E-mail:

Handtekening:
De rechthebbende/opdrachtgever en ondernemer verklaren accoord te gaan met het reglement van de Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof

