AANVRAAG
PLAATSING GRAFBEDEKKING

Rechthebbende
Naam

:

Burgerservicenummer

:

Voornamen

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Adres

:

M/V

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer

:

Email

:

verzoekt om vergunning tot het plaatsen van een grafmonument op het graf
grafnummer

:

waarin ligt begraven (naam en voorletters overledene):
geboortedatum

:

overleden:

Steenhouwer/leverancier
Naam bedrijf

:

Adres

:

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer

:

Email

:

Bij de aanvraag dient u een tekening toe te voegen. Zie toelichting op achterzijde formulier.

Ondertekening rechthebbende
Plaats

:

Datum:

Handtekening :

In te vullen door administratie
Gezien en akkoord, naam :
Paraaf

:
ow-gct07.fml

TOELICHTING
–

De originele aanvraag dient duidelijk te worden ingevuld. Alleen originele aanvragen worden
behandeld.

–

De tekeningen dienen duidelijk en op A4-formaat te zijn. Op de tekening worden
tenminste aangegeven:
∗

een boven- voor en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- dikte- en lengtematen;

∗

de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

∗

de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

∗

de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

∗

het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;

∗

vak- en grafnummer.

–

De aanvraag dient te worden ondertekend door de rechthebbende.

–

U ontvangt binnen 8 weken antwoord of de vergunning wel of niet aan u verleend wordt.

–

Na goedkeuring van de complete gegevens ontvangt de steenhouwer/leverancier de volgende
zaken:

–

∗

een originele goedgekeurde tekening met stempel en paraaf

∗

kopie vergunning gedenkteken , het origineel gaat naar de rechthebbende

U dient het tijdstip van plaatsing minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de plaatsing te melden.
Dit kunt u telefonisch of via het e-mail adres begraafplaats@uden.nl doorgeven.

–

Grafmonument/ornamenten (los of vast) die geplaatst worden zonder vergunning of
toestemming van de beheerder worden op kosten van de rechthebbende verwijderd.

–

De te plaatsen grafbedekking dient te voldoen aan de “nadere regels van de
begraafplaatsverordening gemeente Uden”. Deze kunt u opvragen via e-mail
begraafplaats@uden.nl of downloaden via onze website.

Het ingevulde formulier met tekening opsturen naar:
Gemeente Uden
Afdeling Ruimte
Postbus 83
5400 AB Uden
of mailen: begraafplaats@uden.nl
Telefoonnummer : (0413) 28 13 86
Website

:

www.uden.nl

