Aanvraag voor crematie

Crematorium

Dag

Factuuradres

Datum

Naam

Aanvangstijd

Adres
PC + Woonplaats
Contactpersoon

Crematienummer

Telefoon
E-mail

Kistnummer
Uitvaartonderneming

Persoonsgegevens overledene
Dhr.
Dhr./Mw.

Uitvaartverzorger
Hoeveel belangstellenden verwacht u?

personen

Wilt u gebruik maken van een extra half uur?
Geboortenaam

ja

nee

Gebruik aula

Voorvoegsel

ja

Voornamen

nee

			
Burgerlijke staat

Wenst u vooraf afscheid van de overledene te nemen?		
ja

Adres

nee

PC + Woonplaats
Muziek

Geboortedatum
Overlijdensdatum
Plaats van overlijden
Partnernaam

Wenst u de beamer te gebruiken?
ja

Voorvoegsel

Wenst u een geluidsopname van de uitvaartplechtigheid?

Voornamen

ja
Levensovertuiging van de overledene?
ja, nl:
nee
Heeft de overledene een pacemaker?
ja

nee

nee

Indien ja: is of wordt deze verwijderd?
ja, nl:
nee

nee

Wenst u
u de
eenbloemen
selectie van
bloemen
op het bloemenplateau?
Wenst
meede
terug
te nemen?
ja
nee

Gebruik condoleanceruimte
ja

nee

Consumpties
ja

nee

Heeft de overledene de laatste twee jaar een jodiumtherapie
ondergaan?
ja

nee

Aanvrager van de crematie

Asbestemming

Naam

De as wordt voor een maand bijgezet in de bewaarruimte van

Adres

het crematorium. Binnen een maand ontvangt de aanvrager van

PC + Woonplaats

de crematie een informatiepakket en kan hij/zij het vervolg van

Relatie tot de overledene

de asbestemming kenbaar maken.

Telefoon
E-mail

Handtekening aanvrager

Crematorium

Informatie voor de aanvrager van de crematie
Huisregels Crematorium De Lariks
Crematies en de asbestemmingen worden uitgevoerd

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan alle

conform de wetgeving, zoals vermeld in de Wet op de

omstandigheden welke redelijkerwijs de uitvoering van

Lijkbezorging.

de overeengekomen prestatie op de overeengekomen
tijd onmogelijk maken, wordt het crematorium

De verblijfsduur in het crematorium (aula/

ontheven van haar verplichting, zonder dat het

condoleanceruimte) is minimaal anderhalf uur.

crematorium tot enige vergoeding van schade of kosten

U bepaald zelf hoe lang u de beschikking over de

verplicht is. Onder overmacht wordt ook verstaan het

faciliteiten van het crematorium wilt hebben.

niet tijdig arriveren van de overledene en/of rouwstoet

Dit wordt bij de aanvraag voor de plechtigheid en

bij het crematorium.

crematie vastgelegd.
Vanuit milieuoogpunt en wettelijke richtlijnen –
Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen kunnen we

verdrag van Kyoto – wordt er door de Nederlandse

kisten, gemaakt van pitriet of karton niet accepteren.

crematoria een milieutoeslag berekend. Deze toeslag is
in het crematietarief verwerkt.

Gebruik van reukoffers of andere rituelen waar geur bij
vrijkomt, is storend voor een volgend gezelschap wat

Door de voedsel en warenautoriteit zijn de HACCP-

van de faciliteiten gebruik gaat maken. Het is uiteraard

voorwaarden opgesteld. Het is een methodiek die

wel toegestaan, mits de plechtigheid op het einde van de

bedrijven moeten toepassen om de veiligheid van

dag wordt gepland.

voedselproducten te waarborgen. Hierom kan
het crematorium geen zelf gemaakte consumpties

Een selectie van de bloemen wordt op het bloemen

uitserveren.

plateau neergelegd, tenzij de aanvrager anders beslist.
Drugsgebruik is niet toegestaan en alcoholhoudende
Voorwaarden en tarieven volgens lopende contracten

dranken worden niet geschonken aan jongeren onder

blijven van kracht. Als de aanvrager binnen een half

de 18 jaar (legitimatie verplicht). Drankmisbruik wordt

jaar na de wettelijke bewaartermijn van 1 maand geen

ook niet toegestaan.

vervolgbestemming voor de as aangeeft, vervalt het
recht op de as aan het crematorium en is zij gerechtigd

Crematorium De Lariks is aangesloten bij de Landelijke

de as te verstrooien.

Vereniging van Crematoria (LVC). De algemene
voorwaarden van de LVC zijn van toepassing.

De betalingstermijn is 30 dagen. Wanneer deze
termijn wordt overschreden, is het crematorium

Crematorium De Lariks is aangesloten bij Stichting

helaas genoodzaakt om rente te berekenen. Eventuele

Klachteninstituut Uitvaartwezen, Postbus 126,

incassokosten worden doorberekend.

1270 AE Huizen.
Website: www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

