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

AANVRAAG PLAATSING GRAFBEDEKKING 

GEGEVENS RECHTHEBBENDE / GEBRUIKER 
Geslachtsnaam   0 man   0 vrouw   0 x 
Voornamen voluit 
Adres 
Postcode / Woonplaats 
Telefoonnummer E-mail

Ondergetekende, verzoekt hem/haar vergunning te verlenen een gedenkteken te plaatsen op het graf/urnenplaats van: 

GEGEVENS OVERLEDENE 
Geslachtsnaam  0 man    0 vrouw  0 x 
Voornamen voluit 
Geboortedatum  
Overlijdensdatum  

GRAFTYPE  
0 particulier graf 0 urnengraf 
0 keldergraf 0 urnenplaats 
0 particulier kindergraf 0 urnenmuur/nis 
0 algemeen graf 0 gedenkplaats 

LOCATIE: 

Grafnummer: ………… 

GEGEVENS STEENHOUWERIJ (indien van toepassing) 
Naam 
Adres 
Postcode / woonplaats 
Telefoon 

Bij deze aanvraag moet een werktekening worden ingediend waarop de volgende gegevens staan vermeld: 
a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
c. de vermelding of de letters etc. ingehakt of van metaal zijn;
d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

BETALINGEN 
Rechthebbende / gebruiker stelt zich door ondertekening van dit formulier aansprakelijk voor de tijdige betaling  
van alle uit deze aanvraag voortkomende kosten. De vergunning grafbedekking kan worden geweigerd wanneer de wettelijke 
bepalingen en de Beheersverordening van de begraafplaats van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht niet worden nageleefd. 

NB: rechthebbende / gebruiker verklaart bekend te zijn met de aanvullende informatie en voorwaarden op de achterzijde van dit 
formulier en de beheersverordening van de begraafplaatsen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht! 

Datum: HANDTEKENING RECHTHEBBENDE / GEBRUIKER 
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TER ATTENTIE VAN DE RECHTHEBBENDE / GEBRUIKER  

VERPLICHTE DOCUMENTEN 
Tot verkrijging van de vergunning voor de grafbedekking dient dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend 
en de bijbehorende werktekeningen ter goedkeuring te worden overlegd aan de beheerder van de begraafplaats.       

Gedenktekens algemeen 

Gedenktekens bestaan alleen uit duurzame materialen, zoals natuursteen, glas, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een 
verduurzaamde houtsoort. Wanneer een gedenkteken uit meerdere onderdelen bestaat, worden deze vast aan het gedenkteken 
verbonden en/of afzonderlijk bevestigd of gefundeerd. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden. Los grind 
of andere steenachtige materialen zijn toegestaan binnen de omranding van het graf uitsluitend op een gesloten fundatieplaat. 
Grind of andere steenachtige materialen op een worteldoek en buiten de omranding van een graf zijn niet toegestaan. Zie 
hiervoor ook de beheersverordening van de begraafplaats van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 

Gedenktekens op algemene graven 

Op algemene graven wordt de grafbedekking aangebracht wanneer de bovenliggende graflagen eveneens in gebruik  
zijn genomen. Op een algemeen graf mag op een ondergraf een staand of liggend gedenkteken worden geplaatst. Op een 
bovengraf mag uitsluitend een liggend gedenkteken worden geplaatst. Liggende gedenktekens op een algemeen graf mogen de 
afmetingen van breed 80 cm en lang 90 cm hebben. Liggende gedenktekens mogen op een roef geplaatst worden van maximaal 15 
cm. Staande gedenktekens mogen niet breder zijn dan 80 cm en inclusief sokkel niet hoger dan 90 cm. Zie hiervoor ook de
beheersverordening van de begraafplaats van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Gedenktekens op particuliere graven 

Op een particulier graf mag zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst of een combinatie van beiden. 
Liggende gedenktekens op een particulier graf mogen niet groter zijn dan lang 180 cm en breed 80 cm, terwijl de hoogte van de 
roef maximaal 25 cm mag zijn. Staande gedenktekens op een particulier graf mogen niet breder dan 80 cm en inclusief sokkel niet 
hoger dan 120 cm. Op een particulier graf mag een ornament worden geplaatst die de afmetingen van 50 cm dik, 80 cm breed en 
120 cm hoog niet te boven gaat. Zie hiervoor ook de beheersverordening van de begraafplaats van de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht.  

Gedenktekens op particuliere kindergraven 

Liggende gedenktekens op een particulier kindergraf mogen de afmetingen van breed 60 cm, lang 160 cm en dik 10 cm niet te 
boven gaan en staande gedenktekens mogen niet breder dan 60 cm en inclusief sokkel niet hoger dan 120 cm zijn. Zie hiervoor 
ook de beheersverordening van de begraafplaats van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.  

Gedenktekens op urnengraven 

Op een particulier urnengraf, particulier urnenplaats of gedenkplaats met een afmeting van 60 x 60 cm mag zowel een staand als 
een liggend gedenkteken worden geplaatst. Liggende gedenktekens mogen de afmetingen van breed 50 cm, lang 50 cm en dik 10 
cm niet te boven gaan en staande gedenktekens mogen niet breder dan 50 cm en inclusief sokkel niet hoger dan 100 cm zijn. Zie 
hiervoor ook de beheersverordening van de begraafplaats van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.  

Gedenktekens op keldergraven 

De maximale afmetingen voor gedenktekens op keldergraven zijn 115x255x120 cm. Zie hiervoor ook de beheersverordening van de 
begraafplaats van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.  

Gedenktekens voor de urnen nis 

De maat van het afdekplaatje bij het oude columbarium (1) is 56,8 x 40 cm en bij het oude columbarium (2) 56,8 x 38,5 cm, zodat 
er aan de voorzijde 11 cm beschikbaar blijft als bloemenrand. Het afdekplaatje bij het nieuwe columbarium is 36,5 x 36,5 cm 
(met afgeschuinde hoeken van 0,6 x 0,6 cm). De dikte van een afdekplaatje is maximaal 7,5 cm. Het inmeten geschiedt vooraf 
door de steenhouwer. Zie hiervoor ook de beheersverordening van de begraafplaats van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.  

Grafnummer  
Gedenktekens moeten aan de rechterzijkant worden voorzien van een grafnummer. 

Sierurn  
Voor het plaatsen van een sierurn is een schriftelijke vergunning van het college nodig. Zie hiervoor ook de 
beheersverordening.  

Dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend  
incl. de bijbehorende werktekeningen versturen naar begraafplaats@h-i-ambacht.nl met als onderwerp aanvraag 

plaatsing grafbedekking. 
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