Gemeente Hengelo
Aanvraagformulier voor het bijzetten van een urn
Naam en voorna(a)m(en) van de overledene

:

Geboortedatum en geboorteplaats overledene :

Datum en plaats van overlijden

:

Datum en tijdstip van bijzetting*

:

* Voor het vastleggen van datum en tijd kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer: 14-074.

Bijzetting vindt plaats in een:
 graf:

Deurningerstraat

vak:

rij:

nummer:

 graf:

Oldenzaalsestraat

vak:

rij:

nummer:

 urnennis:

Oldenzaalsestraat

Termijn 10 / 20 jaar

(1)

vak: OCB

nummer:

 urnennis:

Deurningerstraat

Termijn 10 / 20 jaar

(1)

vak: DCB

nummer:

 urnenkelder: Deurningerstraat

Termijn 10 / 20 jaar

(1)

vak:

Rij:

 urnenkelder: Oldenzaalsestraat

Termijn 10 / 20 jaar

(1)

vak: OUK

nummer:

nummer:

Bovenvermeld graf/urnenkelder/urnennis moet worden uitgegeven/overgeschreven op naam van,
of blijft op naam van:
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer

Rechthebbende/aanvrager verklaart de hieraan verbonden kosten te zullen voldoen na ontvangst van
het betalingsverzoek.

Datum:

Handtekening:

Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee!
(Uw handtekening willen wij vergelijken met de handtekening op de kopie van uw identiteitsbewijs.
Voorkom fraude met de kopie van uw identiteitsbewijs. Schrijf door de afbeelding met grote letters ‘KOPIE’. Schrijf op de kopie
ook dat deze bestemd is voor de gemeente Hengelo en de datum waarop u de kopie verstuurt.)

Toelichting

Begraafplaats
Hengelo heeft 2 gemeentelijke begraafplaatsen: aan de Deurningerstraat en aan de Oldenzaalsestraat. U kunt zelf
een keuze maken.

Uitgifte nieuwe urnennis/urnenkelder
Een urnennis of urnenkelder kunt u huren voor een periode van 10 of 20 jaar. Na afloop van die periode kunt u uw
recht op de kelder of nis steeds met 5 of 10 jaar verlengen.
Aan een urnennis of urnenkelder zijn kosten verbonden. Naast de kosten voor het plaatsen van de urn, betaalt u
voor de huur van de nis of kelder (grafrecht) én u betaalt een bijdrage voor het algemene onderhoud van de
begraafplaats (onderhoudsrecht).

Bijzetting urn in bestaand graf of bestaande urnennis/urnenkelder
Mogelijk huurt u al een graf, urnennis of urnenkelder. In een particulier graf kunnen ten hoogste worden
begraven of bijgezet:
•
•
•

2 lichamen en 2 urnen,
1 lichaam en 3 urnen,
4 urnen.

In een urnennis kunnen ten hoogste twee urnen worden bijgezet, in een urnenkelder ten hoogste vier.

Gebruik aula of koffiekamer
De aula en de koffiekamer van de begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat is eigendom van de gemeente Hengelo.
U kunt tegen vergoeding gebruik maken van deze aula en/of koffiekamer.
Over de aula van de begraafplaats aan de Deurningerstraat heeft de gemeente geen zeggenschap. Voor meer
informatie kunt u zich wenden tot uw uitvaartondernemer of de beheerder van de begraafplaats.

Rechthebbende graf, urnennis of urnenkelder
Degene die een particulier graf, een urnennis of een urnenkelder huurt, noemen we de rechthebbende. De
rechthebbende bepaalt wie er in het graf, de nis of de kelder worden begraven of bijgezet. Ook is hij verantwoordelijk
voor het betalen van de kosten.
De rechthebbende kan zijn recht overdragen aan een andere rechthebbende. Dat kan alleen op schriftelijk verzoek.
Als de rechthebbende zelf overlijdt, kan het grafrecht worden overgeschreven op naam van de echtgenoot,
levenspartner of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Soms kan het grafrecht op iemand anders
dan een familielid worden overgeschreven, maar daar moet dan wel een goede reden voor zijn.
Als het graf, de nis of de kelder 6 maanden na het overlijden van de rechthebbende nog geen nieuwe rechthebbende
heeft, vervalt het aan de gemeente.

