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Overlijdens - begraafplaatsen  

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

 
Aanvraag ontgraving – intrekking concessie 
   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.bij overlijden: …………………………….                woonplaats: ……………………………………. 
 
rijksregisternummer 
 
geboorteplaats ………………………...........geboortedatum(dd/mm/jj) 
     
 
plaats overlijden……………………………….overlijdensdatum(dd/mm/jj) 
 
burgerlijke staat:  …………………………….. 
 
Begraven op begraafplaats: 
� wijk Centrum (Miksebaan 78) 
� wijk Kaart (Max Hermanlei 193) 
� wijk Mariaburg (Alfredlei 29) 
� wijk Maria-ter-Heide (Durentijdlei 89) 
 
 
 

 

� niet-geconcedeerd graf, 10 jaar 
� bestaande concessie …………………… .datum aankoop…………………………………… 
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Aanvraag tot ontgraving  
 
�  ontgraving van: ………………………………grafnummer……………………………...nieuwe 
bestemming…………………………………………………………………………………………….  
�   De ontgraving wordt gevraagd om de hiernavolgende reden(en)……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Intrekking concessie/afstand grafmonument: grafnummer …………………………...………. 
 
De concessiehouder of nabestaanden kunnen beslissen om het grafmonument of de voorwerpen erop, 
zelf te verwijderen in overleg met de plaatselijke grafmaker. Zoniet wordt het grafmonument verwijderd 
door de gemeentelijke diensten. 
De afbraak gebeurt tijdens de werkuren. 
�  wenst materiaal te recupereren en hiervoor een afspraak te maken. Datum en uur worden u 
nog meegedeeld. Neem hiervoor contact op met de begraafplaatsmedewerker. 
 
 
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. 
 
 
 
ontgraving (250 euro) te betalen 
 

………………………………………….euro 

 
handtekening van de aanvrager 

• door te onderteken gaat de aanvrager 
akkoord met de voorwaarden 

• ondergetekende verklaart alle 
nabestaanden/erfgenamen/bloedverwanten 
1e graad te vertegenwoordigen 

 
……………………………………………………..   
 

voor kennisneming, medewerker 
begraafplaats 
 
 
 
………………………………………………………… 

 
 
handtekening(en) bloedverwanten 
 
naam en voornaam ………………………………………………. 
 
 
naam en voornaam ……………………………………………….     
       
 
Bevestiging ontgraving:     
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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