
 
 

R.K. Begraafplaats Zijlpoort Leiden 
 

Begraafplaats:                                                               Secretariaat:   

Beheerder: mw. S. Klerks                                             W.J.L. Barning 

Haven 64                                                                         Vondellaan 68 

2312 ML  Leiden                                                            2332 AH  Leiden 

tel. 071 – 522 6166                            

mob: 06 2508 5256                                                         tel.  06-53712650  

beheerder@begraafplaatszijlpoort.nl                              bestuur@begraafplaatszijlpoort.nl                                

 
AUB inscannen en mailen naar beheerder@begraafplaatszijlpoort.nl 
 

Ed 15C  Bank: ING NL21 INGB 0002 6824 68 t.n.v. RK Begraafplaats Zijlpoort-Leiden KvK 74913328 
 

 

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:  ______________________________________________ 

Tel nr: / Mobiel tel nr:  _____________________  / _______________________ 

e-mail adres:    _____________________  / _______________________ 
 

Is/wordt de contactpersoon ook de nieuwe rechthebbende?   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 ___ 
 

Kist wordt gedragen  Ja / Nee*)  
Door:__________________________ 

Op de Zijlpoort is geen rijdende baar aanwezig 

 

 

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!   kerkmuziek 
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Alleen invullen bij aankoop van een nieuw familiegraf 
 

Aankomend rechthebbende: Dhr/Mevr  ______________________________________ 

Adres:   _______________________________________________ 

Postcode woonplaats:  _________  /  ___________________________________ 

Tel nr: / Mobiel tel nr:  _____________________  / _______________________ 

e-mail adres:    _____________________  / _______________________ 

 

 
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 
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