
 
 
 
   
 

Rechthebbende: 
Voorletters en achternaam: ________________________________________________________ 

 

Adres:    ________________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats: ________________________________________________________ 

 

Geslacht:   ________________________________________________________ 

 

Geboortedatum:  _______________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 

 

E-mail:    ________________________________________________________ 

 
Betreft: 
Grafnummer:    ________________________________________________________ 

 

Naam overledene:   ________________________________________________________ 

 

Begraafplaats:    Gemeentelijke begraafplaats Klundert 
 
    Gemeentelijke begraafplaats Zevenbergen 
 
Soort grafbedekking:  
Particulier graf 

geen grafbedekking. U doet hiermee afstand van het recht op het aanleggen en onderhouden 
van een grafbedekking. De gemeente Moerdijk neemt het onderhoud  van de bovengrondse 
grafruimte voor haar rekening. 
 
grafomlijsting (van beton of natuursteen op maat van de uitgegeven grafruimte) met 
winterharde beplanting 
 
grafomlijsting (van beton of natuursteen op maat van de uitgegeven grafruimte) zonder 
beplanting of sierplaat 
 
gedenkteken:    

 
Soort gedenkteken*:  staand (inclusief grafomlijsting van beton of natuursteen op maat van  

de uitgegeven grafruimte) met winterharde beplanting 
    

staand (inclusief grafomlijsting van beton of natuursteen op maat van  
de uitgegeven grafruimte) zonder winterharde beplanting of sierplaat 

    
liggend (op maat van de uitgegeven grafruimte) 

    
 

Formulier aanvraag grafbedekking plaatsen 



liggend (inclusief grafomlijsting van beton of natuursteen op maat van  
   de uitgegeven grafruimte) zonder winterharde beplanting 

 
liggend (inclusief grafomlijsting van beton of natuursteen op maat van  
de uitgegeven grafruimte) met winterharde beplanting 

    
 combinatie staand/liggend 

 
Een gedenkteken zonder afdekplaat/sierplaat is altijd voorzien van een grafrand van beton of 
natuursteen op maat van de uitgegeven grafruimte.  

 
 
Particulier urnengraf 

afdekplaat*  
 

* De vastgestelde afmetingen zijn vermeld op pagina 3. 
 
Overige gegevens omtrent het gedenkteken: 
 

Materiaal van het gedenkteken: _______________________________________________________ 

   

Tekst op het gedenkteken:  

 

    ________________________________________________________ 

 
De gedenksteen wordt geplaatst door: 
 
Naam:     ________________________________________________________ 

 

Adres:     ________________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats:  ________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:  ________________________________________________________ 

 

E-mail adres:    ________________________________________________________ 

 
Ondertekening 
Datum:     __________________________ 

 

Plaats:    __________________________ 

 
 
Handtekening rechthebbende:  __________________________ 
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Afmetingen grafbedekking zoals vermeld in de regels grafbedekkingen gemeente Moerdijk 
Particulier volwassen graf: 
- voor een staande steen een maximum hoogte van 100 cm en een maximale breedte 

van 90 cm; 
- voor een liggende steen een lengte van 180 cm en een breedte van 90 cm; 
- een combinatie van de onder a. en b. van dit lid genoemde gedenktekens is toegestaan; 
 
De dikte van de gedenktekens is 12 cm. Bij een liggende steen mag een dunnere sierplaat worden 
toegepast, mits daarbij gebruik wordt gemaakt van een gewapend betonnen funderingsplaat van 5 cm 
dikte, die onlosmakelijk met de sierplaat is verbonden.  
 
Particulier urnengraf: 
- 55 x 55 cm, waarbij het gedenkteken uitsluitend mag worden geplaatst op een door de gemeente 

beschikbaar gesteld kunststofdeksel in de vorm van een lessenaar. De dikte van de gedenksteen 
mag minimaal 6 cm en maximaal 10 cm zijn. 

 
Particulier kindergraf: 
- voor een staande steen een maximum hoogte van 60 cm en een maximale breedte van 60 cm; 
- voor een liggende steen een lengte van 100 cm en een breedte van 60 cm; 
- een combinatie van deze gedenktekens is toegestaan; 
- de dikte van de gedenktekens zoals bedoeld onder a. t/m c. van dit lid is 12 cm. Bij 

een liggende steen mag een dunnere sierplaat worden toegepast, mits daarbij gebruik  
wordt gemaakt van een gewapend betonnen funderingsplaat van 5 cm dikte, die  
onlosmakelijk met de sierplaat is verbonden.  
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