Stadsbedrijven
Begraafplaatsen
Bezoekadres administratie: Maansteenweg 1, 3523 SR Utrecht
Postadres begraafplaatsen : postbus 16200, 3500 CE Utrecht
E-mail adres:
begraafplaatsen@utrecht.nl
Telefoon 030 - 286 3992 (van 9:00 uur tot 12:00 uur)

Aanvraag begrafenis
Aanvraag wordt gedaan door uitvaartverzorger (a)
naam

Aanvraag wordt gedaan namens opdrachtgever (b)
naam

adres

adres

postcode / woonplaats

postcode / woonplaats

telefoonnummer

geboorteplaats

contactpersoon

geboortedatum

KvK - nummer (eenmalig) of
BSN - nummer (eenmalig)

relatie

+

BSN - nummer

Gegevens overledene
naam en voornamen
geboorteplaats
ongehuwd

geboortedatum
gehuwd met

weduwe(naar) van

plaats overlijden

datum overlijden

de begrafenis vindt plaats op

ma

di

Verwachte aankomsttijd op de begraafplaats

wo
:

do
uur

vr

za

vertrektijd

:

-

uur

Begraafplaats
Soestbergen

Kovelswade

Tolsteeg

Daelwijck

Grafsoort
algemeen graf voor 10 jaar

algemeen kindergraf voor 10 jaar

particulier graf

particulier kindergraf

asbestemming

vak
monument afhalen
ruimte maken

bijzetting

nummer

1

2

urnengraf

verstrooiing

3 diep

ja/nee
ja/nee

het betreft een nieuwe uitgifte voor
graf uitzoeken

urnennis

jaar

voor onbepaalde tijd

ja/nee
blad 1,2

Te gebruiken faciliteiten
aula
orgel (Tolsteeg en Daelwijck)
voor muziek en orgel:
CD-opname
www.ferentes.info/geluidsman
DVD-opname
gebruik beeldscherm (Tolsteeg en Daelwijck)
Tips voor muziek en beeld:

condoleance ruimte

gebruik originele CD's of kom zelfgebrande CD's testen
voor het afspelen van een powerpoint of fotopresentatie
- zelf Windows-laptop meenemen i.v.m. specifieke software
- HDMI en VGA aansluiting is beschikbaar (Tolsteeg
en Daelwijck)
de catering is uitbesteed aan Uytewaal Catering
telefoon: 030 635 1431, e-mail: info@uytewaalcatering.nl
eigen producten alleen in overleg met de cateraar

grafgang
het graf groen maken
microfoon bij het graf voor stemversterking
CD afspelen bij het graf (Tolsteeg en Daelwijck)
zand plus schepje bij het graf
zelf sluiten van het graf
dalen met touwen
kistmaat is standaard (lang 2,13 m en breed 0,65 m)
afwijkend:

lang

breed

hoog

Bijzonderheden

e-mail dit ingevulde formulier zo spoedig mogelijk naar: begraafplaatsen@utrecht.nl
originelen en het 'verlof tot begraven' op de dag van de begraving afgeven op de begraafplaats.
De onder b genoemde persoon verklaart juridisch bevoegd te zijn het graf te laten openen en - indien van
toepassing - eerdere bijzettingen dieper te laten begraven.
De gemeente is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of breuk van de grafbedekking bij het afnemen en
herplaatsen van de voorwerpen op het graf.

De beheer- en rechtenverordening gemeentelijke begraafplaatsen van Utrecht zijn van toepassing. U vindt deze
op de website: www.utrecht.nl/begraafplaatsen - Tabblad verordeningen

datum
handtekening uitvaartverzorger (a)

handtekening opdrachtgever (b)

blad 2,2

