Formulier overschrijven recht op
particulier graf
Datum aanvraag: …… - …… - …………
Overschrijven van het recht op een particulier graf
Rechthebbende kan het grafrecht over laten schrijven op naam van een ander natuurlijk
persoon of rechtspersoon. Als het grafrecht binnenkort verloopt dan kan de nieuwe
rechthebbende direct verzoek doen op verlenging van de grafrecht termijn.
Als rechthebbende overleden is, kunnen nabestaanden van rechthebbende binnen 6
maanden het verzoek indienen om de rechten over te schrijven op naam van een ander
natuurlijk persoon of rechtspersoon. Na het verstrijken van 6 maanden vervalt het recht op
het particuliere graf.
Gegevens
Gegevens particulier graf:
Gemeentelijke begraafplaats in:
Vak + grafnummer:
Ingangsdatum grafrecht:
Datum einde grafrecht:

* Woubrugge / Rijnsaterwoude / Leimuiden

(* doorhalen wat niet van toepassing is).
Gegevens rechthebbende:
Initialen + naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
Burgerservicenummer:
Is rechthebbende overleden?

□ nee
□ ja , overlijdensdatum: ….-....-........
Graag gegevens nabestaande(n)
Invullen.

Gegevens nabestaande(n) van de rechthebbende:
Initialen + naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
Burgerservicenummer:
Gegevens nieuwe rechthebbende:
Initialen + naam / Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
Burgerservicenummer / Fiscaal
nummer bedrijf:
Verzoek overschrijven recht
Met dit formulier verzoekt rechthebbende de rechten van het particuliere graf over te
schrijven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.
Alleen als rechthebbende overleden is, kan een nabestaande van rechthebbende dit verzoek
indienen.
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Verstrijken termijn recht op particulier graf
De nieuwe rechthebbende kan bij het verstrijken van de termijn van het grafrecht een
verzoek indienen voor een verlenging van het grafrecht met een termijn van 10 jaar.
Als de nieuwe rechthebbende de grafrusttermijn van het particuliere graf wil verlengen met
10 jaar, dient hij / zij in onderstaand overzicht de van toepassingzijnde data in te vullen.
Rechthebbende verzoekt de termijn van het recht op het particuliere graf te verlengen met:
10 jaar.
Nieuwe ingangsdatum grafrecht:
Nieuwe datum einde grafrecht:

Handtekening rechthebbende
voor akkoord,

Handtekening nieuwe rechthebbende
voor akkoord,

…………………..............

…………………..............

Indien rechthebbende overleden is, zijn nabestaanden bevoegd om dit formulier te
ondertekenen.
Handtekening nabestaande
Voor akkoord,

…………………..............

U kunt dit formulier sturen naar:
Gemeente Kaag & Braassem afdeling Dienstverlening
t.a.v. team begraafplaatsbeheer
Postbus 1
2370 AA Roelofarendsveen
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met team begraafplaatsbeheer,
bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 13.00 uur via (071) 332 72 72 of per email info@kaagenbraassem.nl
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