
Plaatsing of verandering grafbedekking

Betreft begraafplaats:  _________________________________________________________________

Door de steenhouwer of particulier:           Namens rechthebbende eigen graf of
               opdrachtgever bij Algemeen graf

Naam van de overledene: _________________________________________________________________

Datum van overlijden: ___________________________________________________________________

Soort graf: ____________________________________  Grafnummer: ____________________________

De werkzaamheden betreffen:

Te plaatsen inscriptie:

U dient bij deze aanvraag een tekening met borderel bij te sluiten die de volgende gegevens bevat:

• Afmetingen

• Constructie

• Steensoort

• Fundering

• Te plaatsen inscriptie

1 / 2

Naam: _________________________________

Adres:  _________________________________

Woonplaats:  _____________________________

Telefoon: _______________________________

Naam: _________________________________

Adres:  _________________________________

Woonplaats:  _____________________________

Telefoon: _______________________________

  Plaatsing nieuw gedenkteken*

  Vervolg inscriptie* 

  Restauratie bestaand gedenkteken*

  Vervanging bestaand gedenkteken*

Het gedenkteken wordt weggehaald JA | NEE

  Grafnummer: ___________  aanbrengen s.v.p.

*Aankruisen wat van toepassing is.
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Op al onze verbintenissen is het reglement van de Stichting R.K. Begraafplaatsen van toepassing.
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 september 2022 onder nummer 24/2022.

Voor het plaatsen van een nieuw gedenkteken zijn plaatsingsrechten verschuldigd.

Op deze begraafplaats geldt voor de familiegraven een verplicht onderhoud waarvan de kosten jaarlijks in 

rekening worden gebracht.

  Voor de specifieke voorwaarden inzake grafbedekking verwijzen wij u naar het reglement van de

  begraafplaats; enkele voorwaarden zijn op de pagina van dit formulier aangegeven.

Handtekening rechthebbende/opdrachtgever:

Enkele algemeen geldende voorwaarden voor de begraafplaatsen in Den Haag:

• In geval van overboeking, zal de vergunning pas verstrekt worden nadat de overboeking heeft plaatsgevonden en de verschuldigde
kosten zijn voldaan.

• Alle gedenktekens dienen van het nummer van het graf voorzien te zijn.
• Voor aanvang van de werkzaamheden dient de leverancier zich te melden op kantoor voor het afgeven van de vergunning.
• Voor, tijdens en na de werkzaamheden dient de directe omgeving schoon en netjes te blijven.
• Voor elke leverancier en bezoeker geldt op de begraafplaats een gedragscode.
• De rechthebbende van een eigen grafruimte is op een aantal begraafplaatsen verplicht de grafruimte van een grafbedekking te voorzien.
• Het is niet toegestaan op de grafruimte te zitten, te lopen, of de begraafplaats te verontreinigen.
• Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats willen verrichten, zijn

verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de begraafplaats.
• Voor eenieder geldt, dat er in geen enkel graf gegraven mag worden.
• Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming te fotograferen dan wel film- of video-opnamen op de begraafplaats te maken.

  In te vullen door de begraafplaats:
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Ontvangst aanvraag d.d.: __________________

Verschuldigd plaatsingsrecht:  _______________

Factuurnummer:  ________________________

Volgnummer: ___________________________

Geplaatst d.d.: __________________________

In onderhoud opgenomen:  ________________

Vergunning verleend:  _____________________

Bestaande schade: ________________________

______________________________________

Vroeger gerepareerde schade: ________________

______________________________________

Stempel begraafplaats: 

Handtekening

vergunningverlener:


