
Aanvraagformulier vergunning gedenkteken

Toelichting

Bij deze aanvraag dient u een werktekening bij te voegen  waarop is vermeld:

• een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

• de tekst van het opschrift en de plaats van figuraties;

• de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het 

 gedenkteken daarop.

U kunt dit aanvraagformulier met werktekening zenden naar gemeente Ermelo, 

t.a.v. de beheerder begraafplaats, Postbus 500, 3850 AM Ermelo of per e-mail: 

gemeente@ermelo.nl

Gegevens rechthebbende/belanghebbende

Naam  .................................................................................................  o  M   o  V

Adres  ......................................................................................................................

Postcode/Woonplaats             ......................................................................................................................                                                                  

Geboortedatum/-plaats  ......................................................................................................................

Vraagt een vergunning aan voor het plaatsen van een gedenkteken op een

o particulier graf grafnummer  ...............................................................................................

o particulier kindergraf grafnummer ................................................................................................

o urnengraf grafnummer ................................................................................................

Het te plaatsen gedenkteken voldoet aan de aan de achterzijde van dit formulier beschreven eisen voor de desbetreffende 

grafsoort.

Het gedenkteken wordt geplaatst door ………........................…………………………………………………. (naam steenhouwer)

Ondertekening

Plaats  ...................................................................................................................

Datum  ...................................................................................................................

Handtekening rechthebbende/opdrachtgever  ...................................................................................................................
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Voorwaarden vergunning grafteken

Voor een gedenkteken op een particulier(kinder)graf gelden de volgende eisen:

• Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, 

duurzame kunststoffen of een duurzame houtsoort.

• De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

• Het gebruik van grind, marmerslag of een ander los duurzaam materiaal met een doorsnede van minder dan 25mm 

is toegestaan tenzij dit wordt aangebracht op een betonplaat die voldoet aan de vermelde afmetingen van het 

betreffende graf en het materiaal wordt opgesloten tussen de banden. 

• Het gebruik van grind, marmerslag of een ander los duurzaam materiaal met een doorsnede van meer dan 25mm is 

toegestaan tenzij dit wordt aangebracht op een betonplaat en in specie wordt vastgelegd die voldoet aan de vermelde 

afmetingen voor een gedenkteken van een particulier graf of particulier kindergraf 

     

Voor een gedenkteken op een particulier graf gelden aanvullend de volgende eisen:

• Afmetingen lengte x breedte bedragen maximaal 2,00 x 0,90 meter.

• Het staande element mag niet hoger zijn dan 1,20 meter en niet breder dan 0,90 meter. 

• De hoogte van kettingen en hekwerken mag maximaal 0,50 meter bedragen.

• Fundatie van de liggende steen is van gewapend beton maximaal 2,00 x 0,90 meter en met een dikte van minimaal     

6 cm.

Voor een gedenkteken op een particulier kindergraf gelden aanvullend de volgende eisen:

• Afmetingen lengte x breedte bedragen maximaal 1,50 x 0,80 meter.

• Het staande element mag niet hoger zijn dan 0.90 meter en niet breder dan 0,80 meter. 

• Fundatie van de liggende steen is van gewapend beton maximaal 1,50 x 0,80 meter en met een dikte van minimaal 

 5 cm.

Voor een gedenkteken op een urnengraf gelden de volgende eisen:

• Liggende steen of lessenaarmodel: maximale afmetingen lengte x breedte x hoogte = 50 x 50 x 20 cm.

• Staande steen of zuil of sculptuur maximaal 60 cm hoog.

• Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, 

duurzame kunststoffen of een duurzame houtsoort.


