Wijziging tenaamstelling ivm overlijden rechthebbende particulier graf
Ondergetekende, nabestaande van wijlen:
Naam
Adres

:

Postcode en woonplaats :
Overleden d.d.

:

geeft hiermee te kennen het uitsluitend recht tot begraven en de bijbehorende verplichtingen inzake het
particulier graf met locatieaanduiding:
te willen overnemen van voornoemde overledene.
Naam ondergetekende

:....................................................................................

Voornamen

:....................................................................................

Geboortedatum en plaats

: ........................................... te:.....................………..

Echtgen. / wed. van

: …………………………………………………………..

Adres

:....................................................................................

Postcode en woonplaats

:....................................................................................

Telefoonnummer

:....................................e-mailadres ..............................

1. Voor deze wijziging tenaamstelling bedragen zijn rechten verschuldigd.
2. Eventuele achterstallige graf- en onderhoudsrechten dienen met deze tenaamstelling te zijn
voldaan.
3. Wanneer deze wijziging tenaamstelling samenvalt met een opdracht tot begraving in het
betreffende graf dan dienen de grafrechten tot minimaal 10 jaar na deze begraving te worden
verlengd.
4. Jaarlijks is er een verplichte een verplichte bijdrage in het algemeen onderhoud van het
gedenkpark verschuldigd. Afkoop ineens voor langere tijd is mogelijk. Het hier genoemde
jaartarief wordt dan vermenigvuldigd met het aantal jaren dat u vooruit wilt betalen. Maximaal is
dat het resterend aantal jaren van het grafrecht.
5. De gehanteerde tarieven staan vermeld in de tarieventabel die hoort bij de Heffingsverordening
De Nieuwe Ooster, die in het jaar dat het graf op naam wordt genomen of de onderhoudsrechten
worden betaald van kracht is.
6. De overige rechten en plichten, die uit het grafrecht volgen staan in de Beheersverordening De
Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt bij deze tenaamstelling verstrekt waarna de inhoud
ervan bekend wordt verondersteld bij de rechthebbende
7. De rechthebbende is verplicht om adreswijzigingen tijdig door te geven aan de administratie.
z.o.z.
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Te berekenen kosten :
Leges wijziging tenaamstelling

= € …………..,……

Achterstallige grafrechten van ……….. t/m 20

= € ………….,……

Achterstallige onderhoudsbijdrage van ……….t/m 20

= € ………….,……

Verlengen grafrechten (aantal jaren) ………. x € ……..,..

= € ………….,…...

Verlengen onderhoudsbijdrage (aantal jaren) ……….. x € …………..

= € ………….,…...

Overige

= € ………….,…...

TOTAAL

€ …………..,……

Toestemming begraving (indien van toepassing)
Ondergetekende geeft hiermee tevens toestemming tot verwijdering en herplaatsing van de
grafbedekking en het openen en sluiten van voornoemde graf teneinde daarin op
……………… dag, ……………………………… 20…. , om …………….. uur
de begraving te laten plaatsvinden van wijlen: …………………………………………………………….

Plaats, …………………………….

Datum………………………20…

Voor akkoord, de rechthebbende
…………………………………….
(handtekening)
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