PLAATSEN GEDENKTEKEN
U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen of mailen

* verplicht in te vullen
GEGEVENS AANVRAGER
Naam en voorletters *
Burgerservicenummer (BSN) *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres
GEGEVENS GEDENKTEKEN
Op welke begraafplaats wilt u een
1
gedenkteken plaatsen? *

Algemene begraafplaats Angerlo, Dorpsstraat
Algemene begraafplaats Rosorum Zevenaar,
Methen 2a

Grafnummer *
Soort graf *
1

Afmetingen

Model gedenkteken *
Tekening meesturen

Model A (staande steen)afmeting:

2

Model B (liggende steen) afmeting:

2

Model C (staand en liggend)
2
afmeting:
Model D (gelijkzijdige zeskant)
Model E (familie urnengraf)
Model F (gedenkplaatje)

2

2

2

1

Aankruisen wat van toepassing is

2

Zie toelichting op pagina 2 voor de toegestane afmetingen

Soort materiaal *

OPMERKINGEN

VRAGEN
Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van het team Vergunningen,
Toezicht & Handhaving. U kunt hen bereiken via doorkiesnummer (0316) 595 111
KOSTEN
De kosten zijn € 168,00 (tarief 2018). U krijgt een rekening toegestuurd om de kosten te betalen.
ONDERTEKENING
Handtekening*

(datum*)

(ddmmjj)

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
U kunt dit (ondertekende) formulier en de bijlagen mailen naar vergunningen@zevenaar.nl of opsturen
naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling PublieksDienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar
Een postzegel is niet nodig.
Vergeet niet een tekening van het gedenkteken mee te sturen!

Toelichting: Toegestane afmetingen gedenktekens:
 Algemene en familiegraven tot en met 865: lengte maximaal 100 cm, breedte 100 cm, hoogte 100
cm en dikte 15 cm.;
 Familiegraven vanaf 866: lengte maximaal 200 cm, breedte 100 cm en hoogte 150 cm.;
 Urnennis en algemeen urnengraf: gelijkzijdige zeskant met zijde van 18,5 cm en maximaal 2 cm
dikte (model D) (vanaf urnnis nummer 24 heeft het gelijkzijdige zeskant een zijde van 26,5 cm);
 Familie urnengraf: lengte maximaal 60 cm, breedte 60 cm en hoogte 70 cm (model E);
 Op de gedenkzuil bij het verstrooiingsveld mag een gedenkplaatje worden aangebracht: breedte
15 cm, hoogte 6,5 cm en dikte maximaal 2 cm (model F).

