Gegevens over het gedenkteken

1. afmetingen gedenkteken, sluitplaat of urn (in mm):
……….lang
………breed
……….hoog
………….dik
2. naam en kleur van gebruikte materiaal (overleg van een monster kan geëist worden):
………………………………………………………………………………………………………………………….
De steen is: ………. % gezoet / ……….% gepolijst
3. kleur van het opschrift, de inscriptie, de symbolen en het lettertype
………………………………………………………………………………………………………………………….
Aanvullende gegevens bij de tekening:
1. Plaats het grafnummer links onderaan het gedenkteken.
2. vermeld (op de tekening) de plaats van de dook, indien dit wordt gebruikt.
Tekening van het gedenkteken
Tekening: vooraanzicht van het gedenkteken, sluitplaat of sierurn

Tekst op het gedenkteken
Tekst: Volledige tekst van opschrift of inscriptie, inclusief de gebruikte symbolen.

AANVRAAG VERGUNNIG GEDENKTEKEN

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GEDENKTEKENS
* rechthebbende particulier graf / gebruiker algemeen graf/ gebruiker urnenplaats
Naam

: …………………………………………………………………………………………

Adres

: ……...................................................................................................................

Postcode/woonplaats. : ………………………………………………………………………………………….
Telefoon 1:……………….………

telefoon 2:……….…..…………

email:……………..……..

Verzoekt om vergunning tot het plaatsen van:

zerkje op het algemene keldergraf / algemeen graf “speciaal”

plaatsing van een nieuw grafmonument op het particulier graf / urnen graf / kindergraf

extra voorwerp of inscriptie op het bestaande monument van het particulier graf / urnengraf /
kindergraf

sierurn (niet geleverd door De Nieuwe Ooster)

inscriptie gedenkplaat Vak 87G

sluitplaat urnennis

anders nl.
: …………………………………………………………………………………………………
Locatieaanduiding

: ………………………………………………………………………………………………...

Gegevens leverancier: (Firmastempel/ n.a.w. gegevens natuursteenbedrijf/leverancier.)
Bedrijf

:………………………………………………………………………………………………….

Contactpersoon

:…………………………………………………………………………………………...........

Adres

:………………………………………………………………………………………………….

Postcode/woonplaats

:………………………………………………………………………………………………….

Telefoon: ……………………….

fax:………………………

Email:………………..............

* andere aanvragen worden niet in behandeling genomen

Datum ………………………

handtekening:……………………………………………………………..

Algemene voorwaarden:
Zie de Beheersverordening De Nieuwe Ooster en ‘Voorschriften Grafbedekking’, die op het moment van de aanvraag geldig zijn.
Vergunning tot plaatsen:
De rechten en kosten verbonden aan deze vergunning worden in rekening gebracht bij de leverancier. Het plaatsen van een
gedenkteken gebeurd alleen na betaling.
Bij plaatsing bent u verplicht zich te melden bij de administratie.

(onderstaande in te vullen door De Nieuwe Ooster)

Controle d.d.: …………..…….…………... Plaatsing d.d.: ……..……………..….Controle plaatsing dd.: ……..…..…….……..
Fundering

: ..…………….…………………………..…...……………….…€. ………………
: ……………………………………………………………….….€………………..

Vergunningskosten : .………………………..…………………………....…….….€. ………………
Controle betaling : …………………………………………..……………….…..€. ………………
Factuurnummer : ………………………………………………………………...……………………

