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Aanvraagformulier begraving Houten 
Te gebruiken door een uitvaartorganisatie 
 
Let op: alle velden dienen ingevuld te worden aangeleverd. Indien velden niet of onjuist ingevuld zijn dan kan de 
aanvraag niet in behandeling worden genomen. 
 
Gegevens uitvaart onderneming 
Bedrijf dat de begrafenis verzorgt. 

Gegevens rechthebbende/belanghebbende  
Indien de rechthebbende van een bestaand graf is 
overleden, dan wordt met dit formulier tevens de 
nieuwe rechthebbende geregistreerd. 

Naam bedrijf 
 
 
Contactpersoon 

Naam nabestaande (c.q. recht-, belanghebbende)  
 
 
Man/vrouw 
 
 

Adres bedrijf 
 

Adres recht-/ of belanghebbende  
 

Postcode + plaats bedrijf 
 

Postcode + woonplaats recht-/ of belanghebbende 
 

Telefoonnummer BSN-nummer recht-/ of belanghebbende 

Dossiernummer Geboortedatum recht-/ of belanghebbende 
 

KvK- nummer (eenmalig)  Grafnummer 
 
 
Van de Algemene begraafplaats 
O Prinses Ireneweg 
O Oud Wulven 

 Relatie tot de overledene 
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Gegevens overledene 
Eigen naam  
 
Voornamen 
 

Burger service nummer 
 
 
Geboorteplaats                                                        Geboortedatum 
 

O Ongehuwd                                                             O Weduwe(naar) van ………………………………… 
O Gehuwd  met …………………………………                                                                    

Plaats overlijden                                                        Datum overlijden 
 
Kistnummer  

De begraving vindt plaats op ………………………………………..(datum)  
Verwacht aantal personen …………. 
Verwachte aankomsttijd op begraafplaats ………………………………………..  
 
NB. De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur; op zaterdag van 
09.00 tot 15.00 uur. Buiten deze tijden kan alleen in overleg en geldt er een extra toeslag. 

Begraafplaats  
O Prinses Ireneweg                                               O Oud Wulven 
De begrafenis kan plaatsvinden op beide begraafplaatsen. Vanaf begin 2017 zijn er geen bijzondere 
voorwaarden meer.  

Algemeen1 of Particulier2 graf 
O Het gaat om een bijzetting van kist in een al bestaand graf met grafnummmer……………. 
O Het gaat om een plaatsing van een asbus of urn in een al bestaand graf met grafnummmer……………. 
O Het gaat om het in gebruik nemen van een gereserveerd graf met grafnummmer……………. 
O Het gaat om het in gebruik nemen van een nieuw uit te geven graf met grafnummer ………… 
-   De rechthebbende wil de overledene begraven in nieuw uit te geven graf en kiest voor een  

- particulier graf met grafrechten van   O 10    O 20     O 30 jaar 
- algemeen graf met grafrechten van   O 10    O 20 jaar 

O Particulier graf3  
O Particulier kindergraf4  
O Particulier gedenkplaats5  
O Algemeen graf 
O Algemeen kindergraf 
 
Urnengraf 
O Het gaat om een aan te kopen particulier urnengraf6  
O Het gaat om een nis in de urnenmuur op Oud Wulven 
O Het gaat om het uitstrooien van de as op het strooiveld op Oud Wulven 
O Het gaat om een bijzetting van een asbus/urn in een particulier graf met grafnummer ……………  
O Het gaat om een bijzetting van een asbus/urn in een particulier urnengraf met grafnummer ……… 
O anders:  

 
1 Bij algemene graven bepaalt de gemeente wie er in het graf bij begraven wordt, meestal is dat een onbekende. 
2 Bij particuliere (eigen) graven bepaalt de rechthebbende wie er in het graf begraven worden. 
3 Voor twee overledenen in een kist en 2 asbussen in en/of 2 urnen op het graf. 
4 Voor twee overleden kinderen t/m 12 jaar en 2 asbussen in en/of 2 urnen op het graf. 
5 Voor het gedenken van bijvoorbeeld een vermist persoon. 
6 Maximaal twee asbussen en/of urnen in of op het graf. 
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Te gebruiken faciliteiten  

Kistmaat  
O Standaard (max. 2.00 m x 0.65 m) 
O Niet standaard: lengte …………..cm:        breedte …………..cm :     hoogte …………..cm  
Let op: overleg vereist bij een niet standaard kistmaat 

Klokluiden (alleen mogelijk in het Oude dorp)    
 O Ja, tijdstip: ………… uur                        O Nee     

Bijzonderheden 
Op Oud Wulven is een rijdende baar aanwezig. De uitvaartorganisatie neemt zelf een rijdende baar mee naar 
Prinses Ireneweg. Op beide begraafplaatsen is geen geluidsinstallatie aanwezig. 

Factuuradres 
O gelijk aan bedrijf die de opdracht geeft 
O gelijk aan recht-, belanghebbende 
 

De belang- /rechthebbende verklaart: 
 

- indien de overleden rechthebbende wordt begraven, dat er eerst een nieuwe rechthebbende voor het 
graf moet worden aangemeld. Anders kan de begraving niet plaatsvinden.  

- dat in geval van een begraving in een eigen graf, bij het afnemen en herplaatsen van voorwerpen op 
graven, de gemeente niet aansprakelijk is voor beschadigingen en/of breuk van de grafbedekking. De 
steenhouwerij verwijdert de steen. 

- de uittreksels van de Beheersverordening begraafplaatsen en regels grafbedekking van de gemeente 
Houten  gelezen te hebben. Deze staan op de website www.houten.nl/begraven  

 
 
Datum  ……………………………………………       
 
 
 
Naam contactpersoon ……………………………………………       
 
 
 
Handtekening bedrijf      
 
 
 
 
…………………………………………… 
 
Handtekening recht-, belanghebbende       
 
 
 
 
…………………………………………… 
 

Het ingevulde formulier kunt u digitaal verzenden naar begraafplaats@houten.nl of afgeven bij de gemeente 
Houten. Dit formulier en het verlof tot begraven dient 24 uur voorafgaand aan de begrafenis bij de gemeente 
aanwezig te zijn. 
 
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met het Meldpunt Beheer Openbare Ruimte via telefoonnummer 
030 - 639 21 01 .Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met 030 – 639 26 11 en vragen naar Team 
begraven. 
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