
Gemeentelijke begraafplaatsen en uitvaartcentrum  
Achterambachtseweg 8b, 3342 LB Hendrik-Ido-Ambacht  
Telefoon: 078-770 2770 / E-mail: begraafplaats@h-i-ambacht.nl 

Aanvraag voor een ASBESTEMMING 
Datum  Tijdstip  In aanwezigheid van nabestaanden  0 ja   0 nee 

GEGEVENS AANVRAGER / OPDRACHTGEVER van de ASBESTEMMING 
Geslachtsnaam  0 man   0 vrouw   0 x 
Voornamen voluit BSN nummer 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Postcode / Woonplaats 
Telefoonnummer(s) E-mail
Relatie tot overledene 

GEGEVENS OVERLEDENE 

Geslachtsnaam  0 man    0 vrouw    0 x 
Voornamen voluit BSN nummer 
Geboortedatum en -plaats 
Overlijdensdatum en –plaats 
Adres 
Postcode / Woonplaats 
Burgerlijke staat Partner van 

GEGEVENS ASBESTEMMING /     0 asbus bijzetten     0 asverstrooiing – voor meer informatie z.o.z.
0 particulier graf nieuw 0 particulier graf bestaand nr. 
0 urnengraf nieuw 0 urnengraf bestaand nr. 
0 urnenplaats nieuw 0 urnenplaats bestaand nr. 
0 urnen nis nieuw 0 urnen nis bestaand nr. 
0 strooiveld Wenst u bij verstrooiing op het strooiveld een gedenkplaatje op de herdenkingszuil 0 ja   0 nee 

TOESTEMMING ASBIJZETTING 
Voor elke asbijzetting/verstrooiing in of op een urnenplaats of particulier graf dient door de gebruiker/rechthebbende 
toestemming te worden verleend. Deze toestemming betreft het openen en sluiten van de betreffende locatie, het bijzetten in of 
op de betreffende locatie van de overledene en het verwijderen en herplaatsen van de aanwezige grafbedekking. Onderstaande 
gebruiker/rechthebbende geeft toestemming voor de asbijzetting. 

Naam gebruiker/rechthebbende 
Datum 
Handtekening 
gebruiker/rechthebbende 

OVERLIJDEN GEBRUIKER/RECHTHEBBENDE 
Wanneer de gebruiker/rechthebbende is overleden dient het gebruikersrecht/grafrecht te worden overgeschreven  
op naam van een nieuwe gebruiker/rechthebbende. Aan deze wijziging tenaamstelling zijn administratieve kosten (leges) 
verbonden. Zonder (nieuwe) gebruiker/rechthebbende kan het gebruikersrecht/grafrecht van de betreffende locatie niet worden 
uitgeoefend en kan er in of op de betreffende locatie GEEN asbijzetting plaatsvinden.   

NIEUWE GEBRUIKER/RECHTHEBBENDE (indien van toepassing) 
Geslachtsnaam  0 man   0 vrouw  0 x 
Voornamen voluit BSN nummer 
Geboortedatum en –plaats 
Adres 
Postcode / woonplaats 
Telefoonnummer(s) E-mail
Relatie tot overledene Datum 
Handtekening nieuwe 
rechthebbende 

NB: aanvrager / opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de aanvullende informatie en voorwaarden op de achterzijde 
van dit formulier! 

Datum: HANDTEKENING AANVRAGER/OPDRACHTGEVER: 
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UITVAARTONDERNEMING (indien van toepassing) 

Naam  
Adres  
Postcode / woonplaats  
Telefoon  
Fax  
E-mail  
Uitvaartbegeleider  
 
TER ATTENTIE VAN DE AANVRAGER / OPDRACHTGEVER  van de ASBESTEMMING 
 
WETTELIJKE DOCUMENTEN 
Tot asbestemming wordt niet overgegaan voordat voorafgaand aan de asbestemming dit aanvraagformulier volledig ingevuld  
en ondertekend en de crematieverklaring is afgegeven aan de beheerder van de begraafplaats. De crematieverklaring is een 
document dat door het crematorium, waar de crematie heeft plaats gevonden, wordt afgegeven en nodig is om de as een andere 
bestemming te kunnen geven.         
 
BETALINGEN 
Aanvrager / opdrachtgever stelt zich door ondertekening van dit formulier aansprakelijk voor de tijdige betaling van alle  
uit deze aanvraag voortkomende kosten. Asbestemmingen kunnen worden geweigerd wanneer de wettelijke bepalingen en de 
Beheersverordening van de begraafplaatsen in Hendrik-Ido-Ambacht niet worden nageleefd. 
 
ONDERHOUDSRECHTEN 
Elke gebruiker of rechthebbende van een graf of urnenplaats is naast de verschuldigde grafrechten tevens verplicht een 
vastgestelde bijdrage te betalen voor het algemeen onderhoud en de voorzieningen op de begraafplaats. Deze onderhoudsrechten 
kunnen tegelijk met de kosten van de asbestemming en de af te kopen grafrechten ineens worden voldaan of kunnen jaarlijks 
worden voldaan. Voor het jaarlijks versturen van een factuur worden administratiekosten gerekend.  
 
URNENPLAATS  
Urnenplaatsen worden uitgegeven voor 20 jaar en zijn bestemd voor het bijzetten van maximaal twee asbussen. Deze termijn kan 
vanaf twee jaar voorafgaand aan de afloop ervan worden verlengd met telkens 10 jaar, tenzij dit uit het oogpunt van beheer van 
de begraafplaats bezwaarlijk is. 
 
De bijzetting van een asbus impliceert dat de rechthebbende of gebruiker opdracht geeft tot wijziging van de bestemming  
van de as in die zin dat de as dient te worden verstrooid, indien het grafrecht niet wordt verlengd en niet tijdig voor afloop  
een andere bestemming kenbaar is gemaakt. Deze verstrooiing vindt ambtshalve plaats, op een door de beheerder  
te bepalen tijdstip en plaats, zonder kennisgeving aan en buiten aanwezigheid van nabestaanden.  
 
De gebruiker/rechthebbende hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de aanvrager van de asbestemming. 
Gebruiker/rechthebbende is aansprakelijk voor alle verplichtingen die met het gebruikersrecht/grafrecht gepaard gaan.  
Zie hiervoor ook de Beheersverordening van de begraafplaats van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
AS VERSTROOIEN 
As kan worden verstrooid in een particulier graf, in een urnengraf, of op de verstrooiingsplaats van de begraafplaats. 
 
GEDENKPLAATJE HERDENKINGSZUIL 
Voor nabestaanden die geen graf of urnenplaats hebben bestaat de mogelijkheid hun overledene te gedenken door middel  
van een naamplaat op de algemene herdenkingszuil bij het strooiveld op de begraafplaats voor een periode van twintig jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend afgeven, voorafgaand aan de asbestemming, aan de 
beheerder van de begraafplaats 
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