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Overlijdens - begraafplaatsen  

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

 
 
BEËINDIGING THUISBEWARING 
 
   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.  
 
naam en voornaam  ……………………………………………………………………………………………..                                                         
 
adres ………………………………………………………….………………………………………………….. 
 
geboorteplaats ……………………………………geboortedatum …………………………………………... 
 
plaats overlijden…………………………………..overlijdensdatum …………………………………………. 
 
rijksregisternummer     burgerlijke stand 

 
          …………………………………………………… 
 

naam 2de begunstigde bij concessie 
 
naam en voornaam  ……………………………………………………………………………………………..                                                         
 
adres ………………………………………………………….………………………………………………….. 
 
geboorteplaats ……………………………………geboortedatum …………………………………………... 
 
 
Begraafplaats, duid uw keuze aan                                               
 

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

 

 
� concessie, het grafnummer wordt bepaald na ontvangst van de betaling 
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keuze: 
 
�  aanvraag beëindiging thuisbewaring 
 
Wanneer de thuisbewaring ophoudt kan de bewaarder de asurne terugbrengen naar de begraafplaats 
om:  

− de as te verstrooien 
− of bij te zetten in een concessie  :    

� een graf 
� een nis in urnenveld* 
� een nis in het columbarium*  
� een nis in graf* 

 
*Vergeet niet de gegevens in te vullen voor het graveren van de naamplaat 
 
Gegevens naamplaatje (enkel voor urnen en asverstrooiingen) 
 
 
 
info:   
- de naam van het plaatje op de herdenkingszuilen wordt steeds in het midden van het plaatje 

gegraveerd. 
- bij concessies heeft men keuzes:  

één naam in het midden  
één naam bovenaan en plaats laten voor de 2de begunstigde  
de twee namen van de concessiehouders 

- voor het graveren of beitelen van de naamplaten wordt een bedrag aangerekend, enkel het 
bijgraveren in gebeitelde platen van het jaar van overlijden van de 2de overledene wordt zonder 
kosten aangebracht. 

 
 
duid het gewenste naamplaatje aan:  
� herdenkingszuil  
� messing plaatje (enkel op het columbarium begraafplaats Kaart) 
� gegraveerde plaat: nis in graf,  columbarium of urnenveld 
 
 
BELANGRIJK! 
in te vullen gegevens:  
� naam in het midden van de plaat beitelen 
� naam bovenaan de plaat beitelen, plaats laten voor 2de 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:………………….. 

3. Naam van de 2de begunstigde: …………………………………………………………………………. 
Geboortejaar: …………………… jaar overlijden:………………….. 

Enkel 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 
 

  
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 
(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

