> Aanvraag voor de uitgifte van een
urnengraf / bijzetten van een asbus
Deze aanvraag zenden naar:
Gemeente Assen
Postbus 30018
9400 RA Assen
Gegevens aanvrager (rechthebbende / toekomstige rechthebbende):
Let wel: Als het om een bijzetting in een bestaand (urnen)graf gaat en de rechthebbende van dit graf is overleden, dan kunt u
alleen een asbus in dit graf bijzetten als u de nieuwe rechthebbende wordt (zie aanvraag overschrijving grafrechten, rechthebbende
overleden).

Gegevens aanvrager (rechthebbende)
Achternaam
Voorvoegsel						

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres								

BSN-nummer

Relatie tot overledene
Gegevens graf:
Nieuw urnengraf				

Ja

Nee

Urnenkelder				

Ja

Nee

Een urnengraf heeft standaard geen urnenkelder. Deze dient, indien gewenst, door de aanvrager aangeschaft te worden.
Toegestaan is uitsluitend een kunststof constructie, met een maximale maatvoering van 45 x 45 x 45 cm ( breedte x hoogte x lengte)
Op welk gedeelte van de
begraafplaats wilt u dit graf			

Algemeen deel

Bestaand urnengraf*			

Ja

Nee

					

De Boskamp				

					

In dit graf staat / staan de urn(en van:

Bestaand graf*				

Asn. 621 dp

Rooms-Katholieke deel

Ja

Grafnummer:

Nee

					

De Boskamp				

					

Waain begraven:

					

Noorderbegraafplaats			

					

Waarin begraven:

					

Zuiderbegraafplaats			

					

Waarin begraven:

Grafnummer:

Grafnummer:

Grafnummer:

z.o.z.

Gegevens overledene:
Achternaam
Voorvoegsel						

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum								

Geboorteplaats

Overlijdensdatum								

Overlijdensplaats

Burgerlijke staat								

BSN-nummer

Grafbedekking / gedenkteken
gelijktijdig plaatsen			

Ja

Nee

Voor het aanvragen van een grafbedekking / gedenkteken heeft u een vergunning nodig.
Vul hiervoor het formulier “Aanvraag vergunning voor een grafbedekking / gedenkteken” in.
* Verplichte verlenging grafrechten bestaand graf.
Wanneer de nog lopende uitgiftetermijn (of verlengingstermijn) van het bestaande graf korter is dan de wettelijke bewaartermijn
van een asbus voor de houder van de begraafplaats van 10 jaar, dan zijn de kosten voor de verplichte verlenging van het uitsluitend recht op het graf en de bijbehorende onderhoudsrechten voor rekening van de aanvrager van de begrafenis / bijzetting
Ondertekening
Datum
Plaats

Handtekening aanvrager

De aanvrager verklaart akkoord te gaan met de tarieven vermeld op onze website www.assen.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met de grafadministratie (bereikbaar via 14 0592).
Niet volledig ingevulde formulieren kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

