Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Administratie gemeentelijke begraafplaatsen

Telefoon 14 058
begraafplaatsen@leeuwarden.nl

Aangifte asbezorging
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

1 Gegevens aanvrager
Als de aanvrager niet de rechthebbende is, moet de rechthebbende het formulier mede ondertekenen.
Achternaam bij geboorte
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum

Geboortegemeente

Telefoon

Telefoon mobiel

Burgerservicenummer

E-mail

2 Gegevens overledene
Achternaam bij geboorte
Voornamen (voluit)
Geboortedatum

Geboortegemeente

Datum van overlijden

Gemeente van overlijden

Naam partner

3 Datum asbezorging
De tijden van asbezorging zijn: op werkdagen van 10.00 - 15.00 uur, op zaterdagen van 11.00 - 13.00 uur.
Datum

tijd

De asbezorging kan alleen plaatsvinden als de administratie van de begraafplaatsen in het bezit is van de crematieverklaring.
Deze verklaring kunt u bijsluiten bij terugzending van het (ingevulde en ondertekende) aanvraagformulier of meenemen
op de dag van de plechtigheid.

4 Bijzetting in nieuw uit te geven graf
De Noorderbegraafplaats heeft urnengraven en -nissen. In particuliere graven kunnen ook urnen worden bijgezet. In alle graven
kan ook as worden verstrooid.
Aanvrager verzoekt uitgifte van ondergenoemd graf voor een periode van
Zoekt de familie het graf of de nis uit?
 Noorderbegraafplaats
Afdeling

 Ja

jaar (minimaal 10 jaar).

 Nee

 Huizumerbegraafplaats

Vak

Regel

Nummer

5 Bijzetting in bestaand graf
Als de aanvrager niet de rechthebbende van dit graf is, moet het grafrecht worden overgeschreven of de rechthebbende moet
ondertekenen voor akkoord. Indien de looptijd van het graf korter is dan 10 jaar, dient het grafrecht met minimaal 5 jaar te worden verlengd.
 Noorderbegraafplaats
Afdeling

Vak

 Huizumerbegraafplaats
Regel

Nummer

In dit graf is/zijn begraven en/of is de urn bijgezet van
Naam steenhouwer die de eventueel aanwezige grafbedekking zal verwijderen.
De steenhouwer krijgt bericht van de administratie van de begraafplaatsen.
Grafbedekking wordt direct na de bijzetting herplaatst

 Ja

 Nee
Vervolg op achterzijde

874

6 Bijzetting asbus in urnennis
Afdeling

Vak

Nummer

7 Asverstrooiing
In particuliere graven kan as worden verstrooid; anders wordt als regel het strooiveld op de Noorderbegraafplaats gebruikt.

Als de aanvrager niet de rechthebbende is, moet de rechthebbende het formulier mede ondertekenen.
 Noorderbegraafplaats in particulier graf:
Afdeling

Vak

Regel

Nummer

 Strooiveld
 Huizumerbegraafplaats in particulier graf:
Afdeling

Regel

Nummer

8 Ontvangst asbus
 Ja
 Ja

 Nee
 Nee

Catering

 Ja

 Nee

Gewenst aantal comsumpties:

koffie

thee

Familie neemt asbus zelf mee
Asbus wordt tevoren bezorgd

9 Faciliteiten

frisdrank

anders
Verwacht aantal aanwezigen i.v.m. catering
Naambordje op het graf

 Ja, gewenste naam

 Nee

Naambordje strooiveld

 Ja, gewenste naam

 Nee

 Aanvrager verzoekt informatie over voorwaarden grafbedekking.
 Aanvrager verzoekt informatie over aanvraag naamplaatje strooiveld.

10 Datum en ondertekening
Het formulier ondertekenen en opsturen naar:
Gemeente Leeuwarden
Team Begraafplaatsen
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Heeft u vragen? Dan kunt u:
- informatie inwinnen via www.leeuwarden.nl/begraven
- bellen met 14 058
- een e-mail sturen naar begraafplaatsen@leeuwarden.nl

Spoedshalve kan het formulier worden gefaxt naar faxnummer 058 216 44 80, waarna het origineel vóór de asbezorging aan de
administratie van de begraafplaatsen moet worden afgegeven.
Datum
Handtekening aanvrager genoemd onder 1:

Handtekening eventuele medeondertekening rechthebbende:

