Aanvraag voor crematie
Datum

Crematienummer

Aanvangstijd

Kistregistratienummer

Aantal belangstellenden

Persoonsgegevens overledene

Aanvrager van de crematie

Naam

Naam

Voornaam

Adres

Burgerlijke staat

PC + Woonplaats

Adres

Relatie tot de overledene

PC + Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

E-mail

Geboorteplaats

Let op: de aanvrager tekent dit aanvraagformulier en alléén

Overlijdensdatum
Plaats van overlijden

de aanvrager is bevoegd om te beslissen over de asbestemming
of kan iemand daarvoor machtigen.

Uitvaartonderneming

Factuuradres (indien anders)

Naam

Naam

Uitvaartondernemer

Adres

Adres

PC + Woonplaats

PC + Plaats

Contactpersoon

Telefoon

Telefoon

E-mail

E-mail

Gebruik ceremonieruimte
ja

nee

Gebruik foyer
ja

nee

Wensen muziek en beeld

Wensen catering

Voor mogelijkheden zie ons online muziekboek

Voor mogelijkheden zie onze cateringlijst
Overige wensen

(Foto)presentatie
ja

nee

Streamen plechtigheid
ja

nee

Gebruik opbaarkamer
ja

nee

Vanaf

Gebruik piano
ja

nee

Opname van de plechtigheid
CD
DVD
USB
geen geluidsopname
Opnamebestanden worden in het kader van de privacy
na 14 dagen gewist.

Asbestemming

De as wordt in elk geval gedurende een maand (wettelijke
termijn) bijgezet in de Algemene Nis van ons crematorium.
Binnen een maand ontvangt de aanvrager informatie en een
keuzeformulier asbestemming.

2021-01

Door ondertekening geven aanvrager en uitvaartverzorger te kennen op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden:
1
Op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden en huisregels (te vinden op onze website www.crematoriumommelandenstad.nl of worden op
verzoek toegestuurd) en op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Crematoria.
2
Dat de uitvaartondernemer is gemachtigd voor het regelen en uitvoeren van de uitvaartplechtigheid.
3
De aanvrager verklaart in geval van een crematie dat in het stoffelijke overschot geen implantaten met ingebouwde batterijen aanwezig zijn en/of Radionucliden (Jodium therapie
I-125 – implantaat verwijderd) aanwezig is/zijn.
4
Op de hoogte te zijn van het feit dat ons crematorium geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit een onjuiste beantwoording van de vragen of niet
naleven van onze voorwaarden en/of huisregels.
5
Op de hoogte te zijn dat de persoonsgegevens ten behoeve van een goede uitvoering en administratie van onze diensten worden verwerkt in het registratiesysteem van ons
crematorium. De privacyverklaring staat op onze website: www.crematoriumommelandenstad.nl.

Handtekening aanvrager

Handtekening uitvaartverzorger

