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Aanvraag plaatsing of verandering grafbedekking 

Betreft begraafplaats Beth Haim, Kerkstraat 10 te Ouderkerk aan de Amstel 

Correspondentie adres:  Portugees-Israëlietische Gemeente,  mr. Visserplein 3,  

1011  RD AMSTERDAM info@esnoga.com  Tel. 020-6245351 

 

Gegevens steenhouwer of restaurateur 

Naam    ……………………………………………………………………………… 

Adres    ……………………………………………………………………………… 

Postcode – woonplaats  ……………………………………………………………………………… 

Contactpersoon  …………………………………………………………………………….. 

Telefoon   ……………………………………………………………………………… 

E-mailadres   ……………………………………………………………………………... 

Gegevens rechthebbende graf/opdrachtgever 

Naam    ……………………………………………………………………………… 

Adres    ……………………………………………………………………………… 

Postcode-woonplaats  ……………………………………………………………………………… 

Telefoon   ……………………………………………………………………………… 

E-mailadres   ……………………………………………………………………………… 

 

De werkzaamheden betreffen: 

□ Het plaatsen van een nieuwe grafzerk (voorbeeld met inscriptie bijsluiten) 

□ Het veranderen/restaureren van een grafzerk (omschrijving als bijlage bijsluiten) 

 

Grafreferentie – Locatie: ……………………………………………………………………………… 

Naam overledene  ……………………………………………………………………………… 

Overlijdensdatum  ……………………………………………………………………………… 
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U dient bij deze aanvraag een tekening bij te sluiten met de volgende gegevens: afmetingen, constructie, steensoort, 

fundering en de te plaatsen inscriptie. 

Voor aanvang van de plaatsing dient er instemming te zijn van de Portugees-Israëlietische Gemeente. 

Voor het plaatsen van een nieuwe grafzerk wordt 159,00 euro administratiekosten in rekening gebracht bij de 

rechthebbende/opdrachtgever. Dit betreft de kantoorkosten, rabbinale goedkeuring en de voorbereidingen ter plaatse. De 

plaatsingsvergunning wordt verstrekt nadat 159,00 euro op de volgende rekening is bijgeschreven:  

IBAN NL14 INGB 069 7322 777 t.n.v. de Portugees-Israëlietische Gemeente onder vermelding van plaatsing grafsteen Beth 

Haim. 

Voor elke leverancier en bezoeker geldt op de begraafplaats een gedragscode. Deze vindt u bij de entree van de 

begraafplaats. Het is niet toegestaan om op de grafzerken te zitten, te lopen of de begraafplaats te verontreinigen. Voor 

een ieder geldt, dat er in geen enkel graf gegraven mag worden.  

De grafsteen wordt geplaatst nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. 

 

Ondergetekenden gaan akkoord met het plaatsen van de steen conform is weergegeven op de 

geparafeerde bijlage.  

Handtekening steenhouwer/restaurateur   

Datum: ……………………………………………… 

 

 

Handtekening belanghebbende/opdrachtgever 

Datum: ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening Portugees-Israëlietische Gemeente 

Datum: ……………………………………………….. 

 

 

 

Belanghebbende wenst wel/geen jaarlijks grafonderhoud met ingang van  ……………………………………… 

 

 

 


