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                                 BIJLAGE 3  Begraafplaats Vinkega  

Verklaring omtrent materialen 
(aanvullend gebruiken bij een aangifteformulier voor begraven) 
 
1. Naam aanvrager (nabestaande):         ........................................ 
  
 Adres aanvrager:                                ....................................... 
  
 Postcode en woonplaats:                   ........................................ 
  
 Telefoonnr.:                                      ........................................ 
 
 

2. Naam en voorletters van de overledene:   ........................................ 
 

 
3. De aanvrager verzoekt om begraving van de overledene in graf nr. .…....... 
 
4. Gewenste datum en uur begrafenis  
 
 ..…..dag .........……      20...         om  ….... uur 
 
5. a De overledene wordt begraven in: een kist / ander lijkomhulsel* 
  In geval van ander lijkomhulsel beschrijving: 

 ....................…………..........................................................................................
................................................................................................................................ 

 
 b De kist heeft een zinken binnenkist: ja / nee1 
 
 c Heeft de kist ongebruikelijke afmetingen (incl. handgrepen)? ja / nee 1 
  Zo ja: lengte ..... cm, breedte ..... cm, hoogte ….. cm  
 
 d Er is gebruik gemaakt van een lijkhoes: ja / nee 1 
  In geval er gebruik is gemaakt van een lijkhoes: merk en type: 

................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 

6. Deze hoes voldoet aan de eisen van het Lijkomhulselbesluit 1998, blijkens: 
    bijgevoegd testrapport/ het voorkomen van merk & type op LOB 'witte lijst'. 

1   
Reden gebruik lijkhoes: .................................................. 

                                                      
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 
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7. Zijn andere voorwerpen of materialen ingesloten, anders dan  
     kleine vergankelijke voorwerpen van persoonlijke aard: ja / nee* 

 
 Zo ja, welke en waarom: .................................................. 
 (In geval van twijfel is het raadzaam te overleggen met de beheerder) 

 
 
8.      Naam uitvaartonderneming:  ........................................ 

 
 Naam uitvaartverzorger:   ........................................ 
  
 adres uitvaartonderneming: ........................................ 
  
 Postcode en woonplaats:  ........................................ 
  
 Telefoonnr.:   ........................................ 
 
 
De aanvrager en de uitvaartonderneming zijn bekend met het beheersreglement 
en gaan hiermee akkoord. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld te ....................................... (plaats),  
 

    ....................................... (datum). 
 
Handtekeningen:   
 
Aanvrager        ...................................... 
 
Uitvaartonderneming ............................ 
 
 
Dit formulier moet uiterlijk 24 uur voor de begrafenis bij de beheerder van 
begraafplaats Vinkega aanwezig zijn.  
 
Beheerder: 
Gerdo Heite 
Oosterstreek 121 
8388NC Oosterstreek 
t: +31 (0)6 29188761 

gheitegrafonderhoud@ziggo.nl 

Contact 
Begraafplaats Vinkega 

Mevr. H. Bos 
tel.: 0561 44 16 29 

06 30956168  
hennie.bos@icloud.com 

Steenwijkerweg 96 
8397 LG De BLesse 
kvk nr.  011 20 715 

ANBI nr.  8181 90 310 
 
 


