
  

Crematie-aanvraagformulier 

Gegevens overledene 
     □ Dhr  □ Mw 
Eigen (meisjes)naam  : ……………………………………………………………………  
Voornamen   :  ……………………………………………………………………                                                 
Adres Straat   :   ……………………………………………………………………                                              
 Postcode, plaats : ……………………………………………………………………                                           
Geboortedatum en -plaats : ……………………………………………………………………                                         
Datum van overlijden  : ……………………………………………………………………                                     
Adres sterfhuis  
 Straat    : …………………………………………………………………… 

Postcode en plaats : ……………………………………………………………………                                       
Nationaliteit   :   Nederlands / anders nl. …………….……………….                                                    
BSN nummer   : ……………………………………………………………………                                                                                 
Burgerlijke staat  : ……………………………………………………………………                                                   
Naam partner   : ……………………………………………………………………    Dhr/Mw 
 
Gegevens opdrachtgever 
     □ Dhr  □ Mw 
Naam    : ……………………………………………………………………                                                                                                 
Voornamen   : ……………………………………………………………………                                             
Geboortedatum  : ……………………………………………………………………                                            
Legitimatie met BSN.nr.  : ……………………………………………………………………                                             
Adres   
Straat    : ……………………………………………………………………                                            
Postcode en plaats  : ……………………………………………………………………                                           
Tel.    : ……………………………………………………………………                                                        
E-mail adres   : …………………………………………………………………… 
Relatie tot overledene  : ……………………………………………………………………                                                
 
Gegevens uitvaartonderneming 
Naam uitvaartondernemer : ……………………………………………………………………  
Vertegenwoordigd door  : ……………………………………………………………………  
K.v.K. nr.   :  ……………………………………………………………………                                   
Dossiernr.   : ……………………………………………………………………     
Treedt op namens opdr.gever :                □ Ja              □ Nee     
Factuuradres   
Straat    : ……………………………………………………………………  
Postcode en plaats  : ……………………………………………………………………                        
Tel.    : ……………………………………………………………………  
E-mailadres   : …………………………………………………………………… 
 
Kistnummer   : …………………………………………………………………… 
 
Gegevens crematieplechtigheid 
Crematorium   :  Cremaere  
Adres    :  Damsluisweg 29,  1332 EA Almere 
Telefoon   :  036-737 04 32 
Datum crematieplechtigheid : …………………………………………………………………… 
Tijdstip    : …………………………………………………………………… 
 



   

(Vervolg crematie-aanvraagformulier) 

Technische crematie  :    □ Ja □ Nee   
Wenst de familie bij de kistinvoer aanwezig zijn? □ Ja □ Nee 
 
Gebruik Afscheidsruimte :    □ Ja □ Nee 
Aankomst tijdstip  :    om ………. Uur   □ N.v.t. 
Bijzonderheden anders dan een 
technische crematie  : 
Muziek gewenst  :                                          □ Ja □ Nee 
Zo ja, tijdens de invoer  :   □ Ja □ Nee 
Zo ja, tijdens het afscheid :   □ Ja □ Nee 
 
Bestemming bloemen anders dan standaard op het bloementerras 
 
Meegeven aan de familie, indien aanwezig  □ Ja □ Nee 
Kaarten/linten terug aan de familie, indien aanwezig □ Ja  □ Nee 
Bewaren bij de asbus     □ Ja  □ Nee 
 
Bestemming van de as van de overledene 
 
De asbus wordt door opdrachtgever opgehaald  □ Ja  □ Nee □ weet het nog niet 
Opdrachtgever geeft het crematorium opdracht tot 
verstrooien van de as van de overledene  □ Ja  □ Nee □ weet het nog niet 
Zo ja,       □ te land □ te water 
Aangetekend versturen naar opdrachtgever  □  
 
Verklaring voor het crematorium 
 
Door ondertekening van dit crematie-aanvraagformulier verklaren ondergetekenden kennis te 
hebben genomen van het onderstaande en zich hiermee akkoord te hebben verklaard: 

1. De algemene voorwaarden en huisregels van Cremaere , zoals gepubliceerd op de website  
www.cremaere.nl; 

2. De opdrachtgever verklaart dat bij gebruik van een pacemaker door de overledene, deze  
is verwijderd; 

3. Er geen Radionucliden (Jodium therapie implantaten) aanwezig is/zijn; 
4. Het crematorium kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele gevolgen die voort- 

vloeien uit een onjuiste voorlichting die aan de opdrachtgever is verstrekt; 
5. Eventuele chirurgische materialen en edelmetalen worden na de verbranding uit de as gezeefd, 

ingezameld en gerecycled. De opbrengsten hiervan worden deels ter beschikking gesteld aan  
goede doelen aan te wijzen door Cremaere en deels toegevoegd aan het bedrijfsresultaat,  
waardoor het crematorium in staat is de tarieven laag te houden, en daarmee de opbrengsten  
indirect terug te geven aan de families. 

6. De opdrachtgever, die na de crematie eigenaar wordt van de as, machtigt hierbij de  
uitvaartondernemer tot het eventueel ophalen van de as na de wettelijke bewaringsperiode in  
het crematorium, waarna er uitvoering wordt gegeven aan de asbestemming door de  
opdrachtgever. 
 
Handtekening opdrachtgever  Handtekening uitvaartverzorger 

 
Plaats : …………………………………… Plaats : ………………………………..... 
Datum : …………………………………… Datum : …………………………………… 

http://www.cremaere.nl/

