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Aanvraag voor een asbestemming - gedenkplaats – 
herdenkingsplaatje 
 
Begraafnummer (in te vullen door de beheerder):                                                                                              
 

Grafnummer: 

 
Persoonsgevens overledene 
 
(Geslachts)naam                                                                        0     man    0     vrouw  

     
Voornamen (voluit)  

 
Geboortedatum en -plaats  

 
Overlijdensdatum en -plaats  

 
Adres  

 
Postcode / Woonplaats  

 
Burgerlijke staat  

 
Partner van  

 
 
 
Persoonsgegevens aanvrager  
 
(Geslachts)naam                                                                     0     man    0     vrouw  

 
 

Voornamen (voluit)  
 

Geboortedatum en -plaats  
 

Adres  
 

Postcode / Woonplaats  
 

Telefoonnummer(s)  
 

E-mail  
 

Is aanvrager ook de 
rechthebbende/gebruiker? 

o Ja    (ga door naar toestemming asbijzetting) 
o Nee (ga door naar gegevens rechthebbende/gebruiker) 
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Gegevens rechthebbende / gebruiker 
 
(Geslachts)naam                                                                        0     man    0     vrouw  

 
Voornamen (voluit)  

 
Geboortedatum en -plaats  

 
Adres  

 
Postcode / Woonplaats  

 
Telefoonnummer(s)  

 
E-mail  

 
 
 
Toestemming asbijzetting  
 
Voor een asbusbijzetting in een bestaand particulier graf, particulier urnengraf of urnennis dient door  
de rechthebbende van het particuliere graf of de gebruiker van de nis toestemming te worden 
verleend. Deze toestemming betreft het openen en sluiten van de betreffende locatie, het bijzetten in 
of op de betreffende locatie, dan wel het verwijderen en herplaatsen van de aanwezige grafbedekking.  
 
 
Naam rechthebbende/gebruiker  

 
Datum   

 
Handtekening 
rechthebbende/gebruiker 

 

 
 
 
Overlijden rechthebbende / gebruiker  
 
Wanneer de huidige rechthebbende van het urnengraf of de huidige gebruiker van een urnennis is 
overleden dient het grafrecht/gebruiksrecht te worden overgeschreven op naam van een nieuwe 
rechthebbende c.q. gebruiker. Zonder (nieuwe) rechthebbende/gebruiker kan het 
grafrecht/gebruiksrecht van de betreffende locatie niet worden uitgeoefend en kan er in of op de 
betreffende locatie GEEN asbusbijzetting plaatsvinden.   
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Persoonsgegevens nieuwe rechthebbende / gebruiker 
 
(Geslachts)naam                                                                        0     man    0     vrouw  

 
Voornamen (voluit)  

 
Geboortedatum en -plaats  

 
Adres  

 
Postcode / Woonplaats  

 
Telefoonnummer(s)  

 
E-mail  

 
 
 
 
(kruis aan wat van toepassing is) 
o     Crematienummer (verplicht): 

 
o     Crematieverklaring is bijgevoegd (verplicht) 

 
o     Asbus wordt door de nabestaanden zelf aangeleverd op datum: 

 
o     Asbus wordt vooraf door crematorium/uitvaartonderneming: 

    
    aangeleverd door:      
     
    op datum:  

 
0      Asbusbijzetting of verstrooiing van de as vindt plaats in bijzijn van nabestaanden (na 

   telefonische afspraak) op (datum en tijdstip): 
 
 
 
Keuze asbestemming - gedenkplaats – herinneringsplaatje 
(voor meer informatie zie bijlage) (kruis aan wat van toepassing is) 
 
0     nieuw urnengraf **                                    Locatie (veld) (indien niet 

bekend dan in te vullen 
door de beheerder) : 

(graf)nummer (indien niet 
bekend dan in te vullen 
door de beheerder): 0     bestaand urnengraf **                               

0     nieuw bovengrondse urnenplaats**          

0     bestaande bovengrondse urnenplaats**   

0     gedenkplaats**                              
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0     nieuwe urnennis**                                      

0      bestaande urnennis**                                

0      asverstrooiing strooiveld                         

0      asbusbijzetting in particulier graf                

0     herdenkingsplaatje op  
       herdenkingsmonument***  

 
 
Uitgifte termijn 
 
**    Urnengraven, nissen, urnenplaatsen en gedenkplaatsen:  
 
       0     5 jaar    0     10 jaar   0     15 jaar   0     20 jaar   
 
***  Herdenkingsplaatje:  
 
      0     20 jaar 
 
 
Tekst herdenkingsplaatje (maximaal 4 regels, vrije tekst en tekens, afmeting 6 x 15 
cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitvaaronderneming voor aanlevering asbus (indien van toepassing) 
 
Naam  

 
Adres  

 
Postcode / woonplaats  

 
Telefoon  

 
E-mail  

 
Uitvaartleider   
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Factuur versturen naar: 
(kruis aan wat van toepassing is) 

o     Aanvrager 
 

o     Rechthebbende/gebruiker 
 

o     Uitvaartverzorger 
 
Aanvrager verklaart bekend te zijn met de aanvullende informatie en voorwaarden van de bijlage bij 
dit formulier en de Beheerverordening met bijbehorende Nadere regels, en is verantwoordelijk voor 
betaling van alle uit de dienstverlening voortkomende kosten. 
  
Datum   

 
Handtekening aanvrager 
 

 
 
 

 
Dit aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend per mail verzenden naar 
info@heiloo.nl en naar begraafplaats@heiloo.nl. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats op 
telefoonnummer 06-21456861 / 06-15530578 of via begraafplaats@heiloo.nl. 
  
  

mailto:info@heiloo.nl
mailto:begraafplaats@heiloo.nl
mailto:begraafplaats@heiloo.nl
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Toelichting 
 
Wettelijke documenten 
Tot asbestemming wordt niet overgegaan voordat voorafgaand aan de asbestemming bovenstaand 
aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend is afgegeven aan de beheerder van de 
begraafplaats, vergezeld van de crematieverklaring. 
De crematieverklaring is een document dat door het crematorium, waar de crematie heeft plaats 
gevonden, wordt afgegeven aan de opdrachtgever van de crematie. De verklaring is nodig om de as 
een andere bestemming te kunnen geven.         
 
Bovengrondse urnenplaats en urnengraf 
Bovengrondse urnenplaatsen en urnengraven worden uitgegeven voor 5, 10, 15 en 20 jaar en zijn 
bestemd voor het bijzetten van maximaal twee asbussen. Deze termijn kan vanaf twee jaar 
voorafgaand aan de afloop van de termijn worden verlengd met 5, 10, 15 en 20 jaar (per verlenging).  
Als het grafrecht niet wordt verlengd en niet tijdig voor afloop van de termijn een andere bestemming 
kenbaar is gemaakt wordt overgegaan tot verstrooiing van de as. Deze verstrooiing vindt ambtshalve 
plaats, op een door de beheerder te bepalen tijdstip en plaats, zonder kennisgeving aan en buiten 
aanwezigheid van nabestaanden.  
Rechthebbende is aansprakelijk voor alle verplichtingen die met het grafrecht gepaard gaan.  
Zie hiervoor ook de Beheerverordening en de bijbehorende Nadere regels. 
 
As verstrooien 
As kan worden verstrooid op een van de verstrooiingsplaatsen van de begraafplaats. Na verstrooiing 
bestaat de mogelijkheid de overledene te gedenken door middel van een herdenkingsplaatje op een 
algemeen herdenkingsmonument voor een periode van tien jaar. 
 
Urnennissen 
Urnennissen worden uitgegeven voor 5, 10, 15 en 20 jaar en zijn bestemd voor het bijzetten van 
maximaal twee asbussen. Indien voorheen meer dan twee asbussen in de betreffende nis waren 
toegestaan en de ruimte van de nis dit toelaat, wordt bij verlenging van het gebruiksrecht de oude 
situatie gedoogd. Verlenging van het gebruiksrecht is mogelijk voor 5, 10, 15 en 20 jaar voor zover er 
geen belemmerende omstandigheden zijn. Verlenging is echter geen recht.  
 
Asbusbijzetting in een bestaande graf 
Per graf kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet door de beheerder. Op verzoek kunnen 
nabestaanden daarbij aanwezig zijn. Een asverstrooiing op een bestaand graf is niet toegestaan, een 
bovengrondse bijzetting in een urn vast op het monument bevestigd is wel mogelijk.  
 
Vergunning grafbedekking 
Voor het plaatsen van een gedenkteken of monument op een urnengraf, gedenkplaats of voor een 
urnennis is een vergunning nodig. Aan de vergunning zijn geen kosten verbonden. 
 
Herdekingsplaatje op een herdenkingsmonument 
Na ruiming van het graf of de nis bestaat de mogelijkheid de overledene te gedenken door middel van 
een herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument voor een periode van tien jaar. 
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