Rechthebbende,
naam: ______________________________________________________________________________________________
adres:______________________________________________________________________________________________
postcode en plaats:___________________________________________________________________________________
telefoonnummer: _____________________________ e-mail:_________________________________________________
van het graf,

park: ______ grafnummer: ___________ naam begraafplaats:________________________________

Vraagt een offerte aan / geeft opdracht voor:

grafmonument :
o
o
o

1x per jaar
2x per jaar
3x per jaar

beplanting :
o
o
o
o

1x per jaar
2x per jaar
4x per jaar
6x per jaar

- reinigen met water en milieuvriendelijk middel
€40,€75,€140,-

€_________
€_________
€_________

- onkruid/ dode beplanting verwijderen
€50,€90,€125,€215,-

- snoeien beplanting

€_________
€_________
€_________
€_________

overige één jaarlijkse werkzaamheden / afspraken
o
o
o
o
o

onderhoudsbeurt op een vaste dag, n.l.:
€ 50,plaatsen boeket op vaste dag, n.l.:
€ 50,aanbrengen / aan einde seizoen verwijderen zomergoed
€ 50,andere werkzaamheden, n.l.:
_______________________
monument omhoog halen + aanvullen met zand
€125,-

terugkoppeling na onderhoud:
o e-mail + foto
€35,-

€_________
€_________
€_________
€_________
€_________
€_________

Totaal bedrag onderhoud per jaar:

€____________

ondertekening voor akkoord door rechthebbende:
Ondergetekende stemt in met de totaalprijs en de op de achterzijde van dit formulier genoemde voorwaardenen opmerkingen.

plaats:

handtekening:

datum:

GRAF ZONDER ZORGEN
Dit formulier heeft twee functies. U kunt hiermee een offerte aanvragen voor het onderhouden van een
particulier graf. Vervolgens kan de contactpersoon van de begraafplaats bedragen invullen voor het
gevraagde onderhoud. Indien u dit een passende aanbieding vindt, dan kan dit formulier worden omgezet tot
het onderhoudscontract.

offerteaanvraag
Overweegt u het onderhoud van een graf waarvan u de rechthebbende bent geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren viade begraafplaats,
vul dan de gevraagde gegevens in:
o
o
o
o
o

uw persoonlijke gegevens en het grafnummer
onderhoud van het grafmonument; kies een frequentie
onderhoud beplanting / verharding; kies een frequentie
aanvullende werkzaamheden of uitvoering van onderhoud voor een bepaalde dag
wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden van onderhoud en bijzonderheden, geef dit dan aanbij
‘terugkoppeling na onderhoud’.
Stuur dit aanvraagformulier zonder handtekening naar de beheerder.
aanbieding
De beheerder begroot de kosten. In de aanvraag ziet u bij veel werkzaamheden al richtbedragen staan. Daarmee heeft ualvast een indruk
van het onderhoud per onderdeel. Omdat ieder graf weer anders is, zal de beheerder afhankelijk van desituatie een prijs opgeven op uw
aanvraag, die binnen de genoemde marges valt. Ieder genoemd bedrag is inclusief BTW.
onderhoudscontract
Indien u akkoord gaat met het prijsvoorstel, teken dan deze aanbieding voor akkoord. Daarmee is dit formulier een onderhoudscontract
geworden. Vervolgens wordt het grafonderhoud voor u geregeld en hoeft u zich hierover geen zorgenmeer te maken.

VOORWAARDEN
1. Een offerte kan alleen worden aangevraagd / voor akkoord worden ondertekend door de rechthebbende van het betreffende graf. Hij / zij is de
enige die beslissingen kan nemen over bedekking en onderhoud van het graf.
2. Een aanbieding is van kracht gedurende drie maanden. Binnen deze termijn kan een aanbieding worden omgezet in een
onderhoudscontract door ondertekenen en retourneren van het formulier door de rechthebbende aan de beheerder. Het contract is en
werking / het onderhoud wordt uitgevoerd na de eerste dag van de eerstvolgende maand na ondertekening.
3. Het onderhoudscontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
4. Een onderhoudscontract kan door de rechthebbende óf door de beheerder schriftelijk (per mail of per brief) worden opgezegd per kalenderjaar
onder vermelding van naam en grafnummer. De opzegging dient vóór 1 december van het lopende jaar binnen zijn.
5. Het overeengekomen onderhoudsbedrag wordt in één termijn berekend na aanvang van het contract.
6. De hoogte van het overeengekomen bedrag kan jaarlijks maximaal worden verhoogd met het de consumentenprijsindex van het voorgaande
jaar, uitgebracht door het CBS. De eventueel toegepaste indexering wordt omschreven op de factuur.

OPMERKINGEN
1. Het reinigen van het grafmonument wordt op een dusdanige wijze uitgevoerd, dat slijtage hiervan tot een minimum wordt beperkt. Gebruikte
reinigingsmiddelen zijn niet belastend voor het milieu. Reparaties / herstellen van schades / het ophogen en opnieuw stellen van scheefgezakte
delen vallen niet binnen het onderhoudscontract, óf dit moet apart zijn omschreven in het onderhoudscontract.
2. onderhoud aan beplanting en (half)verharding wordt uitgevoerd binnen de normen van erkend hoveniersschap. Eventueel doodgegane
beplanting wordt verwijderd. Vervanging door nieuwe beplanting valt niet binnen het onderhoudscontract, óf dit moet apart zijn omschreven in
het onderhoudscontract.
3. Indien wordt aangegeven dat leveringen / werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een opgegeven vaste dag, en deze datum valt in een
weekend of op een nationale feestdag, dan wordt het onderhoud uitgevoerd op een werkdag, direct voorafgaand aan weekend of feestdag.
4. Indien wordt gekozen voor het aanbrengen van seizoenbeplanting, dan wordt de soortkeuze bepaald door de beheerder, óf dit moet apart zijn
omschreven in het onderhoudscontract.
5. Bij een eventueel gekozen terugkoppeling, ontvangt de rechthebbende per mail een berichtje, bestaande uit enkele zinnen. Hierin wordt de
staat van het onderhoud omschreven en eventuele bijzonderheden over schades, uitval van beplanting en dergelijke. Het is aan de
rechthebbende om naar aanleiding hiervan actie te nemen of te laten nemen.

