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Grafrecht
Overschrijving, verlenging, afstand en uitgifte

Formulier gaat verder op de achterzijde

1    Gegevens aanvrager

2    Graflocatie

3    Grafrecht: overschrijving - verlenging - afstand - uitgifte

Als de aanvrager niet rechthebbende is, moet de rechthebbende (wanneer nog in leven) het formulier mede ondertekenen.

Burgerservicenummer

Achternaam bij geboorte

Voornamen (voluit)

Adres

Postcode     Plaats

Geboortedatum    Geboorte gemeente

Telefoon      Mobiel

E-mail

0  Overschrijving
 Aanvrager verzoekt overschrijving van het grafrecht op zijn naam. De aanvrager ontvangt een nieuwe grafakte. 

 In dit graf is/zijn begraven en/of is de urn bijgezet van

 Bij overschrijving dienen zowel de oude (wanneer nog in leven) als de nieuwe rechthebbende te tekenen voor akkoord.
 U dient dan ook van de oude rechthebbende (wanneer nog in leven) een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te voegen.

0  Verlenging
 Aanvrager verzoekt verlenging van het grafrecht met   jaar (minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

 In dit graf is/zijn begraven en/of is de urn bijgezet van

 De aanvrager ontvangt een nieuwe grafakte en een factuur (aanslag) voor de kosten van het grafrecht voor de gewenste periode.

0  Afstand
 Aanvrager stelt geen prijs op verlenging of overschrijving van het grafrecht en doet hierbij afstand van het recht op dit graf.
 Na ontvangst van het ingevulde formulier zal aanvrager een afstandsverklaring worden toegezonden.

 In dit graf is/zijn begraven en/of is de urn bijgezet van

 Door ondertekening gaat aanvrager ermee akkoord dat de eventuele grafbedekking wordt verwijderd en vernietigd en het graf te zijner tijd 
opnieuw wordt uitgegeven.

 De aanvrager wil zelf de eventuele grafbedekking verwijderen  0 Ja  0 Nee

 Aan het doen van afstand zijn geen kosten verbonden. 

0  Uitgifte
 Aanvrager verzoekt uitgifte van bovenvermeld particulier graf voor een periode van    jaar (minimaal 15 jaar).
 
 De aanvrager ontvangt een grafakte en een factuur (aanslag) voor de kosten van het grafrecht voor de gewenste periode.

 De Noorderbegraafplaats heeft 2 categorieën particuliere graven (1e en 2e afdeling); er is een islamitisch gedeelte en er zijn graven voor 
kinderen.Voor urnen bestaan urnengraven en -nissen.

 De Huizumerbegraafplaats beschikt voorlopig slechts over 1 categorie particuliere graven (2e afdeling). Als er ruimte voor is, kunnen graven 
naast elkaar worden uitgegeven. In de graven kunnen 2 overledenen worden begraven; indien tevoren verzocht en de plaatselijke situatie dit 
toelaat kan - alleen op de Noorderbegraafplaats - in een derde laag worden begraven.

0 Noorderbegraafplaats     0 Huizumerbegraafplaats     0 Grou    0 Jirnsum     0 Reduzum     0 Warten    0 Wergea

Afdeling   Vak   Regel   Nummer



      Datum en ondertekening

824

Datum

Handtekening aanvrager genoemd onder 1   Handtekening eventuele medeondertekening rechthebbende

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

Bij overschrijving dienen zowel de oude (wanneer nog in leven) als de nieuwe rechthebbende te tekenen voor akkoord.
U dient dan ook van de oude rechthebbende (wanneer nog in leven) een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te voegen.


