
 

 
 
 
VERKLARING ASBESTEMMING 
 

Let op: U dient vóór afloop van de bewaartermijn (in de algemene nis) een schriftelijke keuze te 

maken. Doet u dit niet, dan vindt verstrooiing plaats op een nader door de Nieuwe Ooster te 

bepalen locatie. De kosten hiervan komen ten laste van de aanvrager van de crematie. 

 

Ondergetekende  :   

Adres     :   

Postcode/Woonplaats   :   

Telefoonnummer  :   

 

verklaart hiermee ten aanzien van:   

Gecremeerd op:     Crematie-nr.:  

 

te hebben besloten tot de volgende asbestemming (aankruisen wat wenselijk is):  
 

Bijzetten asbestemmingsplaats/ particulier graf   

□  Urnengraf/Columbarium, Particulier graf: ….……………..…          

□  In aanwezigheid van nabestaanden          □ zonder aanwezigheid van nabestaanden 

□  Ik heb nog geen keuze gemaakt, graag een gesprek.  

 

Verstrooien 

In aanwezigheid van familie              Zonder aanwezigheid van familie 

□ Op het Strooiveld                                       □ Op terrein Nieuwe Ooster           □ met bericht 

□ In het Bosprieel                                                □ Op zee                  □ met bericht 

□ In particulier graf/ Urnengraf: Locatie nummer………………………….                                                    

 

Algemene nis  

□   Verlengen met 6 maanden (hieraan zijn kosten verbonden) 

 

Ophalen as (kosteloos)  

□ In hermetisch gesloten asbus                  

□ In niet hermetisch gesloten biologisch afbreekbare asbox  

(Ook bestemd voor overbrengen naar buitenland. Let Op ! U heeft hiervoor een aparte 

crematieverklaring nodig. Graag aanvinken in welke taal u deze nodig heeft)  

Engels □ Frans □ Spaans □  Duits  □  

□  In door u vooraf zelf aangeleverde Sierurn   verlijmen / niet verlijmen (doorhalen n.v.t..)       

Minimale afmetingen van de Sierurn vooraf graag opvragen.          

□ bijzetten of verstrooien op andere begraafplaats in Nederland. 

 
□ Ik wil graag as apart om te bewaren (hieraan zijn kosten verbonden) 

(de hoeveelheid kunt u aangeven bij de afspraak voor het ophalen van de as) 

 

□  Ik machtig hierbij (naam, bsn-nummer, telefoonnummer)  

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening (aanvrager crematie) ……………………………………  datum ………………….. 

 

NB. Gezien wettelijke verplichtingen kunnen alléén door de aanvrager van de crematie schriftelijk 

aangemelde asbestemmingen verwerkt worden.  De ondergetekende verklaart de kosten op zich te 

nemen die voortvloeien uit de gekozen asbestemming 


