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Overlijdens - begraafplaatsen  

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

 
aanvraag plaatsen van een grafteken of grafkelder 
Voor elk voornemen tot plaatsing, wijziging, herstelling of verwijdering van graftekens dient u een 
machtiging aan te vragen en deze 72 uur op voorhand te melden aan de verantwoordelijke van de 
begraafplaats. 
Vul de gegevens in en duid aan wat van toepassing is. 
 
gegevens steenhouwer 
 
firmanaam      
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
straat       huisnummer 
 
……………………………………………………..  ……………………………………………………. 
 
postnummer      woonplaats 
 
 ……………………………………………………  ……………………………………...................... 
 
telefoon/gsm      e-mail 
 
 ……………………………………………………  …………………………………………………….. 
 
gegevens overledene 
 
naam        voornaam 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
datum geboorte      datum overlijden     

 
 
 

gegevens contactpersoon/familie 
 
naam en voornaam 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
straat       huisnummer 
 
……………………………………………………..  ……………………………………………………. 
 
postnummer      woonplaats 
 
 ……………………………………………………  ……………………………………...................... 
 
telefoon/gsm      e-mail 
 
 ……………………………………………………  …………………………………………………….. 
 
verwantschap: ………………………………….    

  .   .       .   .     
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rustplaats                                                  
 

 wijk Centrum: Miksebaan 78, 2930 Brasschaat | T 03 651 91 97 (bureel) / gsm 0490 45 80 83 
 wijk Kaart:  Max Hermanlei 193, 2930 Brasschaat | T 03 653 13 60 (bureel) / gsm 0490 45 80 86 
 wijk Mariaburg:  Alfredlei 29, 2930 Brasschaat | T 0479 89 67 20 (bureel) 
 wijk Maria-ter-Heide: Durentijdlei 89, 2930 Brasschaat | T 03 633 25 64 (bureel) / gsm 0490 45 80 81    

 
 gewone lijn, 10 jaar                                         
 concessie, 25 jaar                                    
 bestaande concessie 

 
Betreft:                                                  
 

 plaatsen grafzerk 
 plaatsen grafkelder (nieuwe concessie enkel op begraafplaats Kaart 
 herstelling, wijziging 
 verwijdering van graftekens 

 
grafgegevens:                                              
 
 
  grafnummer:……………………………………………………………………………. 
   

Lengte:…………………    breedte:………………………… 
 
  Hoogte:………………..    dikte van de rug:……………… 
 
  Materiaal:………………l 
 
  Inscriptie:……………………………………………………………………………….. 
 
  Vermoedelijke plaatsingsdatum:   
 

 
� voormiddag                  � namiddag 

 
bijkomende informatie 
  
Voeg een plan (grondplan, doorsneden, opstanden) op schaal 1/20ste (5 cm/m) toe, waarop duidelijk 
lengte-, breedte- en hoogtematen opgegeven zijn. 
Reglementering, op de begraafplaatsen zijn te raadplegen op www.Brasschaat.be via het digitaal loket – 
begraafplaatsen. 
 
ondertekening 
� De aanvrager      Plaats   datum 
      …………………………… 
      Handtekening 
      …………………………………………………… 
 
� De steenhouwer ondertekent in opdracht van de aanvrager 

Plaats   datum 
      …………………………… 
      Handtekening 
      …………………………………………………… 
 
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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