
Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee 
 

 

 

Openingstijden Stichting Beheer Begraafplaatsen: 

Maandag t/m vrijdag         09:00 - 12:00 uur 

Maandag- en vrijdagmiddag  14.00 - 17.00 uur 

 

Voorstraat 74       

2225 ES  Katwijk aan Zee         
E-mail: begraafplaatsen@hervormdegemeentekatwijk.nl 

Tel:     071 - 4012380    

KVK:  41167746 

IBAN: NL95RABO0368800881 

BIC:    RABONL2U  

    

       

      

 

 

 

 

 

 

 

Machtigingsformulier “jaarlijks onderhoud graf”   

 

De Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee, vraagt u om ons in de 

gelegenheid te stellen het jaarlijks onderhoud van het graf, waarvan u de rechthebbende bent bij uw bank te mogen 

incasseren.  

Het jaarlijks onderhoud omvat het algemene onderhoud van de begraafplaatsen Duinrust en de Oude Begraafplaats in 

eigendom van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee 

Voordelen van machtigen: 

- u vergeet nooit te betalen 

- u bespaart de Hervormde Gemeente kosten 

De kosten bedragen voor het jaar 2023 €  62,00 per jaar en worden jaarlijks geïndexeerd.  

Wij verzoeken u om het  bijgaande machtigingsformulier binnen 14 dagen   terug te sturen  naar: 

Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee 

p/a het Kerkelijk Bureau,  Antwoordnummer  14863   2220 WB  Katwijk  ZH,  

 

Door gebruik te maken van het antwoordnummer is een postzegel niet nodig. 

Hartelijk dank voor uw medewerking, 

Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee 

Machtiging doorlopende S€PA incasso 

Naam incassant:  Stichting Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee 

Adres incassant:  Voorstraat 74 

Postcode/Woonplaats:  2225 ES  KATWIJK  ZH 

Land:    Nederland 

Incassant-ID:   NL34ZZZ411677460000 

Reden betaling:   Jaarlijks onderhoud graf 

 



Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee 

 

MACHTIGINGSFORMULIER 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

 de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee om jaarlijks rond 

15 juni, doorlopend incasso- opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag van het jaarlijks onderhoud van 

het graf, waarvan u de rechthebbende bent van uw bankrekening af te schrijven. 

 

 uw bank om doorlopend jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 

van de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

 

  

Uw grafnummer :  

Uw debiteurennummer: 

 
Naam:   :  

Adres   :  

Postcode/Woonplaats :  

Telefoonnummer: : 

e-mailadres  :  

 

IBAN  rekeningnummer: 

 

 

Datum:   :         

 

Handtekening rekeninghouder:  
 

 

 

  

 

 

 
 
 


