Formulier begraafplaatsen

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

Aangifte overlijden - aanvraag lijkbezorging


Vul de gegevens in die van toepassing zijn.

Gegevens begrafenisondernemer
firmanaam…………………………………………………………………………………………………………
adres………………………………….………………………woonplaats……………………………………
telefoon/gsm………………………………………………….. e-mail…………………………………………..

Gegevens contactpersoon familie/aanvrager
naam en voornaam ……………………………………………………………………………………………..
adres………………………………………………………….woonplaats……………………………………
telefoon/gsm …………………………………………e-mail ………………………………………………….
verwantschap: ………………………………….

Gegevens overledene
naam en voornaam ……………………………………………………………………………………………..
adres..………………………………………………………..woonplaats…………………………………….
rijksregisternummer
geboorteplaats ………………………………geboortedatum(dd/mm/jj)

.

.

plaats overlijden………..……………………overlijdensdatum(dd/mm/jj)

.

.

burgerlijke staat……………………………………………………
huwelijksdatum, burgerlijk………………………………….aantal kinderen……………………
beroep of toestand……………………………………………….
laatst uitgeoefend beroep……………………………………….
opleiding…………………………………………………………..
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rijbewijs……………………………………………………….
eigendom……………………………………………………..
adres opbaring…………………………………………………………………………………………………
crematorium…………………………………………………………………………………………………….
dagcrematie …………………………………………………uurcrematie…………………………………..

Er wordt een belasting geheven op lijk- en asbezorgingen. U bent vrijgesteld van deze belasting als de
overledene voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:
Personen die op het ogenblik van het overlijden, te Brasschaat ingeschreven zijn in de bevolkingsof vreemdelingenregisters of daarmee gelijkgesteld werden.
Personen die op het ogenblik van overlijden verblijven in een rustoord voor bejaarden, een
serviceflat, een zorgflat, een psychiatrische inrichting of enig andere instelling of als zorgbehoevende
bij familieleden buiten de gemeente. Zij moeten gedurende een ononderbroken periode van tien jaar
ingeschreven geweest zijn te Brasschaat en mogen op het ogenblik van overlijden niet langer dan tien
jaar om voorgaande redenen uitgeschreven zijn uit de bevolkingsregister van Brasschaat.
de

bij een concessie naam 2 begunstigde ...…………………………………………………………………
adres ………………………………………………………….………………………………………………..
telefoon/gsm …………………………………………e-mail ………………………………………………..
verwantschap: ………………………………….
.

geboorteplaats ………………………………geboortedatum(dd/mm/jj)

.

Lijkbezorging
Andere gemeente ……………………………………………………

Begraafplaats:
wijk Centrum (Miksebaan 78)
wijk Kaart (Max Hermanlei 193)
wijk Mariaburg (Alfredlei 29)
wijk Maria-ter-Heide (Durentijdlei 89)
Begraving in een:
niet-geconcedeerd graf, 10 jaar
concessie, 25 jaar
bestaande concessie …………............................datum aankoop………………………………………..
Reeds bijgezet in deze concessie…………………………………………datum overlijden……………..
Aanvraag lijkbezorging:
datum: ………………………………………………….uur:……………………………………………………
kist:

normale afmetingen
extra groot

urne

Gegevens steenhouwer voor het openen bestaand graf
firmanaam en telefoonnummer
………………………………………………………………………………………………………………………
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Wijze van lijkbezorging
*Vergeet niet de gegevens in te vullen voor het graveren van de naamplaat
as verstrooiing*
thuisbewaring
retroactieve thuisbewaring
columbarium*
urnenveld*
nis in graf (enkel voor concessies)*
grafkelder/kist: bestaande concessie
grafkelder/kist: nieuwe concessie (enkel begraafplaats Kaart)
begraving volle grond
begraving volle grond kinderperk
begraving Sterrenweide
Bijkomende opties
ontgraving van: grafnummer…………………………………..nieuwe bestemming………………………
De ontgraving wordt gevraagd om de hiernavolgende reden(en)…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
intrekking concessie/afstand grafmonument: grafnummer ……………………………………………….
hernieuwing bestaande concessie: grafnummer……………………datum aankoop…………………..

Gegevens naamplaatje (enkel voor urnen en asverstrooiingen)
info:
- voor het graveren of beitelen van de naamplaten wordt een bedrag aangerekend.
- de naam van de plaatjes op de herdenkingszuilen en de niet-geconcedeerde graven worden
steeds in het midden van het plaatje gegraveerd.
- bij concessies heeft men keuzes:
o één naam in het midden
de
o één naam bovenaan en plaats laten voor de 2 begunstigde
o de twee namen van de concessiehouders
de
- Het bijgraveren in gebeitelde platen van het jaar van geboorte en overlijden van de 2 overledene
wordt zonder kosten aangebracht.
duid het gewenste naamplaatje aan:
herdenkingszuil (naam, voornaam, geboortejaar en overlijdensjaar)
messing plaatje enkel op het columbarium begraafplaats Kaart)
gegraveerde plaat: nis in graf, columbarium of urnenveld
in te vullen gegevens: BELANGRIJK!
naam in het midden van de plaat beitelen
de
naam bovenaan de plaat beitelen, plaats laten voor 2 begunstigde
twee namen

1. Geloofssymbool:
geen
kruisje
palmtak
fakkel vrijzinnigen
beertje (enkel bij kinderen)
2. Naam van de overledene:………………………………voornaam: mag roepnaamzijn:…………....
Geboortejaar: …………………… jaar overlijden:…………………..
de
3. Naam van de 2 begunstigde: ………………………………………………………………………….
Geboortejaar: …………………… jaar overlijden:…………………..
4. Enkel geboorte- en/of overlijdensjaar 2 de begunstigde: …………………………….
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Berekening van de kosten - betaling
Reglementering, geldende tarieven en retributies op de begraafplaatsen zijn te raadplegen op
www.Brasschaat.be via het digitaal loket – begraafplaatsen.
Na ontvangst van dit ondertekende aanvraagformulier wordt u een factuur bezorgd.
Wij vragen u na ontvangst van de factuur binnen de dertig dagen tot betaling over te gaan.
grondconcessie

…………………………………euro

concessie nis in columbarium

…………………………………euro

concessie ondergrondse nis in het urnenveld

…………………………………euro

concessie ondergrondse nis in een graf
(omvat grond, aanplanting en onderhoud)

…………………………………euro

gebeitelde afdekplaat (175 euro)

…………………………………euro

hernieuwing bestaande afdekplaat (250 euro)

…………………………………euro

messingplaat (50 euro)

…………………………………euro

aluminium naamplaatje strooiweide (70 euro)

…………………………………euro

ontgraving (250 euro) retributie

…………………………………euro

gebeurlijk te verhogen met inkomtaks voor niet
inwoners
- kinderen -10 jaar (125 euro)
- volwassenen (250 euro)

…………………………………euro

totaal te betalen

…………………………………euro

handtekening van de aanvrager

voor kennisneming, medewerker
begraafplaats

(door te onderteken gaat de aanvrager akkoord met de
voorwaarden)
• ondergetekende verklaart alle
nabestaanden/erfgenamen/bloedverwanten
e
1 graad te vertegenwoordigen

……………………………………………………..

…………………………………………………………

Bevestiging lijkbezorging:
Grafnummer:
datum:

uur:

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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