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Afstand graf of nis door erfgenamena 

Met dit formulier kunt u als erfgenaam afstand doen van een graf of nis. U geeft hiermee aan dat u het graf of de nis 
niet meer wilt hebben. U heeft er dan geen rechten meer op.

 1 GEGEVENS ERFGENAAM 

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Een erfgenaam is iemand die recht heeft op (een deel van) de erfenis van de overledene.

Voorletter(s) en achternaam

 2 GEGEVENS OVERLEDENE 

Geboortedatum

Datum van overlijden

De rechten van het graf of de nis staan op naam van deze persoon.

Voorletter(s) en achternaam

Rechten van een graf

Rechten van een nis

Naam begraafplaats

Klasse  / Perk  / Vak

Nummer graf of nis

Van welke rechten wilt u afstand doen?
 3 GEGEVENS GRAF OF NIS

Ja 

Nee 

Wilt u het grafmonument of de asbus bewaren?

U ontvangt van ons een bevestigingsbrief. Hierin staat hoe u een afspraak kunt maken voor het ophalen 
van het grafmonument of de asbus.

Dan halen wij deze weg. De inhoud van een asbus verstrooien we. Een grafmonument vernietigen we.  
We maken het graf of de nis leeg, zodat iemand anders het graf of de nis kan gebruiken.  
Als u dit formulier ondertekent, geeft u ons toestemming om dit te doen.

 4 GRAFMONUMENT OF ASBUS BEWAREN
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Datum   

Handtekening  

 5 ONDERTEKENEN

U kunt het formulier digitaal invullen en daarna printen en ondertekenen. Stuur het formulier via e-mail naar:  
begraafplaatsadministratie@kampen.nl. Of lever het formulier in bij de begraafplaatsadministratie, Bovenbroeksweg 4 in Kampen.  
U kunt het formulier ook per post versturen:

Gemeente Kampen
T.a.v. Begraafplaatsadministratie
Postbus 5009
8260 GA Kampen
 
Heeft u vragen? Bel dan 038-3392824. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

 6 INLEVEREN FORMULIER
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