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Zeewolde 

Aanvraag begraving op de algemene begraafplaats te 
Zeewolde 
 

1. Begraving op 

 
Datum  

Tijdstip  
 
Begraaftijden: Van 1 oktober t/m 31 maart op werkdagen tussen 10.00 – 14.00 uur 
                           Van 1 april t/m 30 september op werkdagen tussen 10.00 – 15.00 uur       
                         Op zaterdag tussen 10.00 – 12:00 uur 
Buiten deze tijden wordt een toeslag berekend. 
 

2. Gegevens overledene 

 
Achternaam  

Voornamen  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

Overleden op                                               te 

Gehuwd (geweest) met  

 

3. Gegevens over het graf 

 
Plaats op de begraafplaats 
 

□ Algemene gedeelte                    
□ RK-gedeelte      

 
Type graf 
 

     
□ Particulier graf             □ 20 jaar       □ 30 jaar 
□ Particulier urn graf      □ 20 jaar       □ 30 jaar 

    
                                                         

□ Particulier kindergraf  □ 20 jaar       □ 30 jaar 
    (tot de leeftijd van 12 jaar) 
 

            
 

□ Algemeen graf (10 jaar)           
□ Algemeen urngraf (10 jaar) 
□ Algemeen kindergraf (10 jaar) 
 

□     Bijzetting in bestaand  graf met nummer:  ……………………… 
 
 Is er een grafmonument aanwezig? Dit monument moet in opdracht van de 
nabestaanden verwijderd worden door een steenhouwer. Graag zo spoedig 
mogelijk doorgeven door wie  én wanneer het monument verwijderd wordt. 
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4. Overige gegevens 

 

Bij de gemeente Zeewolde is géén voorloper aanwezig. 

Standaard afmeting kist  □ ja                                   □ nee 

Bij nee:  
Afmeting kist afwijkend  

 

Rijdende baar 
 

□ ja                 
 

□ nee                
 

Gebruik geluidsinstallatie 
 

□ ja                 
 

□ nee             
 

Naambordje overledene 
verzorgd door gemeente? 
 

□ ja                 
 

□ nee             
 

Schepje zand aanwezig* 
of 

□ ja                 
 

□ nee                
 

Groenraam* 
 

□ ja                 
 

□ nee                
 

* Maak een keuze. Beide is niet mogelijk. 
 
 
Overige bijzonderheden: 

 

  

  

 

  

 

 

4. Gegevens rechthebbende/belanghebbende/contactpersoon 

 
Achternaam  

Voornamen  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer  

Relatie tot overledene  
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5. Ondertekening door 
rechthebbende/belanghebbende/contactpersoon 
 

Plaats  

Datum  

Handtekening   

 

 

 

5. Gegevens begrafenisondernemer 

 
Naam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Naam uitvaartleider  

 

E-mailadres  

Evt. dossiernummer  

 

 


