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Overlijdens - begraafplaatsen  

gemeentehuis | Verhoevenlei 11 | T 03 650 29 30 
begraafplaatsen@brasschaat.be 

 
 
INTREKKING  GRAFCONCESSIE  
 
   Vul de gegevens in die van toepassing zijn. 
 
Gegevens contactpersoon familie/aanvrager 
 
naam en voornaam  ……………………………………………………………………………………………..                                                         
 
adres ………………………………………………………….………………………………………………….. 
 
telefoon/gsm …………………………………………e-mail …………………………………………………. 
 
Graad van verwantschap met overledene(n): …………………………………. 
 
 
Gegevens overledene, graag aanvullen indien gekend.  
 
Concessie op naam van :……………………………………………………………………………………… 
 
naam en voornaam  1e overledene………………….………………………………………………………..                                                         
 
adres ………………………………………………………….………………………………………………….. 
 
geboorteplaats ……………………………………geboortedatum …………………………………………... 
 
plaats overlijden…………………………………..overlijdensdatum …………………………………………. 
 
naam en voornaam  2e overledene………………….………………………………………………………..                                                         
 
adres ………………………………………………………….………………………………………………….. 
 
geboorteplaats ……………………………………geboortedatum …………………………………………... 
 
plaats overlijden…………………………………..overlijdensdatum …………………………………………. 
 
 
 
GRAFGEGEVENS OVERLEDENE                                               
 

 wijk Centrum (Miksebaan 78) 
 wijk Kaart (Max Hermanlei 193) 
 wijk Mariaburg (Alfredlei 29) 
 wijk Maria-ter-Heide (Durentijdlei 89) 

 

� bestaande concessie 
� niet geconcedeerd graf of gewone lijn  
 
Grafnummer…………………………   
 
oppervlakte………………………….  
 
aankoopdatum:……………………..  
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keuze: 
�  intrekking  
 
De aanvraag tot voortijdige beëindiging zal gedurende zes maanden aan het  betrokken graf 
uithangen met een akte.  
De concessiehouder vraagt een beëindiging aan van de grafconcessie. 
Bij beëindiging van de concessie kan de concessieprijs niet teruggevorderd worden. 
Na beëindiging van de concessie wordt het grafmonument verwijderd.  
 
De aanvrager van de voortijdige beëindiging van de hierboven vermelde concessie is op de hoogte 
van het feit dat de concessiehouder, zijn erfgenamen en/of zijn nabestaanden verantwoordelijk blijven, 
zolang deze niet beëindigd is.  
 
Andere betrokken nabestaanden worden op deze manier op de hoogte gesteld van de aanvraag. 
Iemand die alsnog het onderhoud van het grafmonument op zich wil nemen kan aldus bezwaar 
indienen tegen de voortijdige beëindiging en zich als belanghebbende aanmelden.  
Bezwaren tegen de aanvraag tot voortijdige intrekking moeten schriftelijk ingediend worden bij het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
 
 
�  wenst materiaal te recupereren 
 
De concessiehouder of nabestaanden kunnen beslissen om het grafmonument of de voorwerpen 
erop, onmiddellijk na de procedure, zelf te verwijderen in overleg met de plaatselijke grafmaker.  
De afbraak gebeurt tijdens de werkuren. 
 
Afspraak datum: ……………………………………………….uur……………………………………….. 
 
handtekening van de aanvrager 
(door te onderteken gaat de aanvrager akkoord met de 
voorwaarden) 

voor kennisneming, medewerker 
begraafplaats 

……………………………………………………..         ………………………………………………………… 
     
Hoe verder met dit formulier? 
Bezorg dit formulier aan de dienst begraafplaatsen: 
 
Verhoevenlei 11 
2930 Brasschaat 
Tel. 03 650 02 225 – Tel.03 650 02 60 
e-mail: begraafplaatsen@brasschaat.be 
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