Aanvraag huur of verlenging graf,
urnennis of -vloer
Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
Domein Ruimte
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045
+31(0)45 560 50 40
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versienummer formulier

15.12.2021

1 Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer (BSN)
Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Emailadres

Gaat het om een aanvraag van verlengen grafruimte zonder begrafenis?
 ja (= BIWA)
 nee (= Burgerlijke stand)

2 Gegevens overledene die wordt begraven/is gecremeerd
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Datum overlijden

3 Gegevens uitvaartverzorger

(alleen invullen bij begrafenis)

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer

4 Gegevens graf, urnennis of -vloer
Op welke begraafplaats is het graf?
 Akerstraat
 Heerlerheide
 Imstenrade
 Randweg algemeen		
 Randweg Islamitisch
> lees verder

Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471
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Wat is het graf-/nisnummer? (niet van toepassing bij nieuw graf)
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5 Soort aanvraag






Overledene wordt begraven in bestaand graf. Vul vraag 6 en 9 in.
urn wordt bijgezet in bestaande vloer of nis. Vul vraag 6 en 9 in.
Overledene wordt begraven in nieuw graf. Vul vraag 7 en 9 in.
urn wordt bijgezet in nieuwe vloer of nis. Vul vraag 7 en 9 in.
Verlengen van grafruimte zonder begrafenis. Vul vraag 8 en 9 in.

6 Bijzetting in bestaand graf, urnennis of -vloer
De wettelijke grafrusttermijn is 10 jaar. Dit houdt in dat de huurtermijn vanaf bijzetting minimaal
10 jaar moet zijn. Loopt de termijn bijvoorbeeld tot 1 maart 2018 en de bijzetting is op 1 maart
2014 dan is de resterende termijn 4 jaar. U moet dan minimaal met 6 jaar verlengen. Maximaal mag
20 jaar verlengd worden.
Plaats overlijden
Datum en tijdstip begrafenis of bijzetten van de urn
Als de afmetingen van de grafkist afwijken wat is dan de afmeting?

Wat is de einddatum huurtermijn van de grafruimte?

Met hoeveel jaar wilt u de grafruimte verlengen?

Staan de grafrechten op uw naam? 				

 ja
 nee

Moeten de grafrechten op een andere naam worden gezet?

 ja
 nee

Indien ja, vul hieronder de gegevens van de persoon in die de grafrechten krijgt.
Achternaam en voorletters
Adres
Postcode en plaats

> lees verder
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Wie ligt er al in het graf begraven/wiens urn staat in het graf, vloer of nis (bij meerdere
overledenen één opgeven)?
Achternaam
Voornamen
Datum overlijden

Wie is de steenhouwer?

7 Begraven in nieuw graf, urnennis of -vloer
Plaats overlijden
Datum en tijdstip begrafenis
Wijken de afmetingen van de grafkist af van de standaard maten?
 ja, afmeting

Om welke aanvraag huur gaat het en hoe lang wilt u het graf huren?

Kruis bij 1 soort graf 1 hokje aan

10 jaar

20 jaar

30 jaar

Volwassenengraf







Urnennis (alleen Randweg en Heerlerheide)







Urnenvloer







Kindergraf







Algemeen graf (NIET te verlengen)



Keuze grafruimte (alleen Akerstraat en
Heerlerheide)







Galerijgraven Imstenrade







Reserveren grafruimte



Hoe
 1
 2
 3

diep moet het graf worden?
overledene
overledenen (standaard)
overledenen
> lees verder
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8 Verlengen grafruimte
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Wat is de einddatum huurtermijn van de grafruimte?
Verlengen met		

 5 jaar

 10 jaar

 15 jaar

 20 jaar

Staan de grafrechten op uw naam? 				

 ja
 nee

Moeten de grafrechten op een andere naam worden gezet?

 ja
 nee

Indien ja, vul hieronder de gegevens van de persoon in die de grafrechten krijgt.
Achternaam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Let op: voor het overschrijven van grafrecht nemen wij contact op met de rechthebbende

Wie ligt er al in het graf begraven/wiens urn staat in het graf, vloer of nis (bij meerdere
overledenen één opgeven)?
Achternaam
Voornamen
Datum overlijden

9 Ondertekening aanvrager
Plaats			Datum

Handtekening

De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.
De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw Aanvraag huur of verlenging graf, urnennis of -vloer.
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