
Dag en datum Aula (min)

Tijdstip Condo. (min)

In stilte Aantal personen

Achternaam Geboortedatum

Voornamen Geboorteplaats

Adres, straat en huisnr. Datum overlijden

Postcode, plaats Plaats overlijden

Burgerlijke staat Geslacht M   /   V
Partnernaam Kist/reg.nr.

Achternaam Relatie tot overl.

Voornamen Telefoon, vast

Geb. datum Telefoon, mobiel

Adres, straat en huisnr. E-mailadres

Postcode, plaats Geslacht M   /   V

Naam Telefoon, vast

Adres, straat en huisnr. Telefoon, mobiel

Postcode, plaats E-mailadres

Uitvaartleider/leidster

Algemeen Keldergraf

# Grafkeuze ALGEMEEN GRAF - gewenste optie aankruisen

Rooms-katholiek

Islamitisch

10 jaar

Nieuw particulier zandgraf, volwassene, 3 lagen (+ 4 asbussen)

Nieuw particulier keldergraf, 5 lagen (+ asbussen)

Particulier kindergraf, <1 jaar

Particulier kindergraf, 1-12 jaar

Dit ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk twee 

werkdagen voor de begrafenis mailen naar 

info@rhijnhof.nl

Vragen: 071-532 06 09/menukeuze 2. 

Ondertekend origineel afgeven aan de voorloper. 

# Persoonsgegevens van de overledene - volledig invullen

Ja   /   Nee

AANVRAAGFORMULIER BEGRAVEN

20 jaar

Nieuw particulier zandgraf, volwassene, 1 laag (+ 4 asbussen)

Nieuw particulier zandgraf, volwassene, 2 lagen (+ 4 asbussen)

20 jaar

30 jaar

# Grafrecht nieuw particulier graf - gewenste optie aankruisen

# Onderhoudsbijdrage nieuw particulier graf - gewenste optie aankruisen
10 jaar

Algemeen graf, sober (alleen ma. t/m vrij; zonder nabestaanden; geen monument)

# Gegevens opdrachtgever van de begrafenis - volledig invullen

# Gegevens van de uitvaartonderneming - volledig invullen

Algemeen graf, XL (kist groter dan 205 x 75 cm. incl. handvaten)

# Grafkeuze NIEUW PARTICULIER GRAF - gewenste opties aankruisen

30 jaar
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datum:

…........jaar tot….................

…........jaar tot….................

Achternaam Relatie tot overl.

Voornamen Telefoon, vast

Geb. datum Telefoon, mobiel

Adres, straat en huisnr. E-mailadres

Postcode, plaats Geslacht M   /   V

afm:

datum:
met kist  / zonder kist *

niet / maaiveld / volledig *

Opmerkingen:

Professionele dragers, aantal

# Bijzetting BESTAAND PARTICULIER GRAF - aankruisen/invullen

verlengen onderhoud (minimaal 10 jaar na bijzetting is verplicht)

graf is voor bepaalde tijd; het grafrecht loopt op dit moment tot                                            

Grafnummer:

# Nieuwe rechthebbende (ander dan opdrachtgever begrafenis) - volledig invullen

Handtekening opdrachtgever en datum 

Handtekening uitvaartleid(st)er en datum 

Dalen met lift (indien touwen gewenst zijn: svp contact opnemen)

Gebruik rijdende bloemenbaar (extra kosten)

Loopkoets  /  Rijdende baar  /  Draagbaar 8 *

Geluid bij graf

Gebruik electrocar (extra kosten)

Aankomst vanaf rouwsteiger (extra kosten)

Gebruik buitenaula (extra kosten)

Familie draagt

Als de huidige rechthebbende in het graf wordt bijgezet, moet het uitsluitend recht worden overgeschreven op een nieuwe 

rechthebbende. Zonder (nieuwe) rechthebbende kan in het graf niet worden begraven. Indien een ander dan de opdrachtgever 

van de begrafenis de nieuwe rechthebbende wordt: onderstaande invullen en ondertekenen. 

Grafrecht

graf is voor onbepaalde tijd  

Handtekening nieuwe rechthebbende

# Bijzonderheden - invullen / aankruisen / *
 
doorhalen wat niet van toepassing is

Klokken luiden

Extra grote kist (groter dan 205 x 75 cm. incl. handvaten)

Familie komt graf uitzoeken (nieuw particulier graf)

Schudden bestaand particulier graf

# Rechthebbende is overleden

RK attributen

Zand en schepje bij het graf

Indien de opdrachtgever van de bijzetting niet de rechthebbende is, dient de rechthebbende onderstaand toestemming te 

verlenen voor het openen van het graf. Zonder toestemming kan in het graf niet worden begraven. 

Handtekening rechthebbende voor openen graf

Geestelijke aanwezig

# Toestemming openen bestaand graf als aanvrager niet de rechthebbende is

Overledene is al in rouwcentrum Rhijnhof/Dela

Onderhoud

verlengen grafrecht (minimaal 10 jaar na bijzetting is verplicht)
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