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Begrafenisondernemer: _____________________________________________ 

 

Aanvraag begrafenis Dag: maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag/zaterdag*) 

  Datum: ____  / _____  / ______  Tijdstip:    ______  :  _______ 

      Tijd aankomst Zijlpoort:____ 
 

 

Naam overledene:  Dhr/Mevr  _____________________________________ 

Voornamen (voluit):  ______________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: ____  /  _____  /  ______  _________________________ 

Datum en plaats overlijden: ____  /  _____  /  ______  _________________________ 

 

Was de overledene RK:   Ja / Nee*)  Behoort tot de parochie:   ______________ 
 

Contactpersoon:   ______________________________________________ 

Adres:   ______________________________________________ 

Postcode woonplaats:  _________  /   __________________________________ 

Relatie tot overledene:  ______________________________________________ 

 

Is de contactpersoon ook de rechthebbende van het graf?    Ja / Nee*) 
 

Overledene wordt begraven in: Familiegraf Ja / Nee*)  Algemeen graf Ja / Nee*) 
 

Indien bestaand familiegraf: Grafnummer: _______  Kist dalen:  Ja / Nee*) 

          tot maaiveld 

          helemaal 

 

Afmetingen van de kist:  Normaal:  Ja / Nee*)  Afwijkend: ___ x ___ 
 

 

Gebruik kapel:    Ja / Nee*) 

Kerkelijk bedienaar aanwezig: Ja / Nee*)   RK / niet RK*)   

Wierrook, wijwater, zand bij graf Ja / Nee*) 

Microfoon bij het graf  Ja / Nee*) 

 

Muziek voor in de kapel (let op: cd’s de dag vóór de begrafenis aanleveren!)   klassiek 

Muziek dient van tevoren goedgekeurd te worden!   modern 

 

 

Alleen invullen bij aankoop van een nieuw familiegraf 
 

Aankomend rechthebbende: Dhr/Mevr  ______________________________________ 

Adres:   _______________________________________________ 

Postcode woonplaats:  _________  /  ___________________________________ 
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Machtiging tot het openen van het familiegraf voor de overledene 
 

Grafnummer:   ________ 

Rechthebbende:   ______________________________________________ 

Adres:   ______________________________________________ 

Postcode woonplaats:  _________  / ___________________________________ 
 

 

 

Rechthebbende op het uitsluitend recht tot begraven in bovengenoemd familiegraf  

 geeft hierbij toestemming tot het openen van grafnummer   _____  en tot bijzetting van de 

bovengenoemde overledene; 

 verklaart kennis te hebben genomen van de reglementen van de stichting RK 

Begraafplaatsen voor Leiden; 

 is het bekend dat het door de beheerder te plaatsen of herplaatsen van monumenten, 

grafstenen, zerken of gedenktekens, alsmede het aanbrengen van beplantingen vergunning 

van de beheerder behoeft, doch geschiedt voor risico van de rechthebbende. 

 
 

 

Datum: ____  /  _____  /  ______     Handtekening:     ______________________ 
 
*)

 Doorhalen wat niet van toepassing is 


