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Overlijdens - begraafplaatsen  

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

 
 
HERNIEUWING GRAFCONCESSIE  
 
   Vul de gegevens in die van toepassing zijn. 
 
 
Gegevens contactpersoon familie/aanvrager 
 
naam en voornaam  ……………………………………………………………………………………………..                                                         
 
adres ………………………………………………………….………………………………………………….. 
 
telefoon/gsm …………………………………………e-mail …………………………………………………. 
 
verwantschap: …………………………………. 
 
 
Gegevens overledene, graag aanvullen indien gekend.  
 
Concessie op naam van :……………………………………………………………………………………… 
 
naam en voornaam  1e overledene………………….………………………………………………………..                                                         
 
geboorteplaats ……………………………………geboortedatum …………………………………………... 
 
plaats overlijden…………………………………..overlijdensdatum …………………………………………. 
 
naam en voornaam  2e overledene………………….………………………………………………………..                                                         
 
geboorteplaats ……………………………………geboortedatum …………………………………………... 
 
plaats overlijden…………………………………..overlijdensdatum …………………………………………. 
 
naam en voornaam  3e overledene………………….………………………………………………………..                                                         
 
geboorteplaats ……………………………………geboortedatum …………………………………………... 
 
plaats overlijden…………………………………..overlijdensdatum …………………………………………. 
 
naam en voornaam  4e overledene………………….………………………………………………………..                                                         
 
geboorteplaats ……………………………………geboortedatum …………………………………………... 
 
plaats overlijden…………………………………..overlijdensdatum …………………………………………. 
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GRAFGEGEVENS OVERLEDENE                                               
 

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

 

� bestaande concessie, oppervlakte…………………………. aankoopdatum:…………………….. 
………………………………………………………………………grafnummer..……………………….. 

 

 
keuze: hernieuwing bestaande concessie 
 
� Concessies aangekocht tot en met 21.04.1955 zijn altijddurende concessies. Volgens het decreet worden zij gratis hernieuwd 
voor een periode van 50 jaar.  
 
�  Concessies aangekocht na deze datum worden hernieuwd voor een periode van 25 jaar. Er zal een bedrag worden 
aangerekend. 
 
Een hernieuwing kan enkel bekomen wanneer de concessie niet verwaarloosd is.  Zerk in orde: � ja                  �neen  
Wordt nagekeken door de plaatselijike grafmaker. 
 
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 en hernieuwing …………………………………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 
 

totaal te betalen …………………………………euro 
 
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 

http://www.brasschaat.be/
mailto:begraafplaatsen@brasschaat.be

