
   

 

   
 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 

U heeft ons aangegeven een naamplaatje te wensen in onze: 
❑ Verstrooituin / ❑ Gedenktuin Almere Stad / ❑ Herdenkingsmonument Almere Haven * 
* s.v.p. aankruisen wat van toepassing is 

De kosten hiervoor bedragen € 60,00. 
 

Als het aanvraagformulier is geretourneerd krijgt u van ons een factuur. 
Lettertype en kleur/grote zijn allemaal hetzelfde. Hier is geen keuze in mogelijk. 
U kunt in het kader hieronder een persoonlijke tekst, de naam, geboortedatum en overlijdensdatum invullen. 
Deze zullen wij overnemen op het te bestellen naamplaatje. 
 

 
 
            (tekst)  _______________________________________________ 
 

(Naam) _______________________________________________ 
 
(Geboortedatum) .. - .. - ….                                  (Overlijdensdatum) .. - .. - …. 
 

 

Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier scannen en per email naar ons toesturen naar 
info@crematoriumalmere.nl of per post terug sturen naar onderstaand adres in bijgevoegde retour envelop. 
 

Regels m.b.t. onze Verstrooituin / Gedenktuin Almere Stad / Herdenkingsmonument Almere Haven 
 

• Het plaatsen van een naamplaatje is alleen toegestaan in het bijzijn van één van onze medewerkers. 

• Andere dan door ons bestelde naamplaatjes zijn niet toegestaan en zullen zonder bericht worden 
verwijderd. 

• Naamplaatjes worden aangebracht op de basaltzuiltjes in de verstrooituin, de gedenktuin of op de 
zuilen van het herdenkingsmonument. 

• Het is uitsluitend toegestaan losse bloemen en kaarsen neer te leggen/zetten bij de basaltzuiltjes of 
bij het herdenkingsmonument. 

• Dode bloemen worden door de medewerkers van Begraafplaats en Crematorium Almere 
weggehaald. 

• Het is niet toegestaan om andere voorwerpen op of om de verstrooituin / gedenktuin / 
herdenkingsmonument te plaatsen. 

• Naamplaatjes worden éénmalig bevestigd voor onbepaalde tijd. Wanneer de bevestiging los laat, 
wordt het plaatje niet opnieuw bevestigd. Begraafplaatsen en Crematorium Almere is niet 
verantwoordelijk voor het loslaten van het plaatje of voor een zoek geraakt plaatje. 

 

Handtekening voor akkoord 
 
 
______________________________ 
 
Naam      …………………………………………. 
 

Adres      …………………………………………..  
 

Postcode + woonplaats ………………………………………….. 
 

Telefoonnummer           …………………………………………. 
 

Familie is ❑ wel / ❑ niet aanwezig bij aanbrengen naamplaatje. * 
* s.v.p. aankruisen wat van toepassing is.  
Als u aanwezig wilt zijn wordt u, als de betaling voldaan is en het bestelde naamplaatje bij ons binnen is, 
geïnformeerd voor het maken van een afspraak. 
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