Ref: MD/CANT ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aanvraag
ONTGRAVING – VERPLAATSING VAN EEN ASURNE
OVERLEDENE
Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __
Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………….

Straat: ………………………………………………………………………..

Huisnr: …………………….. Bus: ……………………………….

Postcode + Gemeente ………………………………………………..

Burgerlijke staat: …………………………………………………….

Geboortedatum: ………………………………………………………..

Geboorteplaats: ……………………………………………………..

Overlijdensdatum: …………………………………………………….

Datum van begraven: …………………………………………….

HUIDIGE RUSTPLAATS
Locatie:

O Mortsel-Dorp

O Cantincrode

Stelsel:

O Concessie bestaand
O Gewone lijn (10 jaar)

Type:

O Volle aarde
O Columbarium

Coördinaten:

Park: ……………………………………………

Nr:……………….

Naam:………………………………………………………………………..

O Kelder
O Urnenveld

O Erepark

Lijn/veld/muur: ………………….

Graf/nis: ……………..

TOEKOMSTIGE RUSTPLAATS
Locatie:

O Mortsel-Dorp

O Cantincrode

O Adres aanvrager (bij thuisbewaring)

Stelsel:

O Concessie
O Gewone lijn (10 jaar)

Nr:……………….

Naam:………………………………………………………………………..
IDnr:………………………………………………………………………….

Type:

O Volle aarde
O Columbarium

O Kelder
O Urnenveld

O Erepark

Coördinaten:

Park: ……………………………………………

Lijn/veld/muur: ………………….

GEDENKTEKEN
GEDENKTEKEN OP HET URNENVELD OF COLUMBARIUM (75 €) O Ja

Graf/nis: ……………..

O Nee

De stad Mortsel voorziet in de levering van de uniforme afsluitsteen, die dient als basis voor het gedenkteken.
De nabestaanden voorzien zelf in het aanbrengen van de tekstplaat en het aanbrengen van de inscripties.

NAAMPLAATJE AAN DE STROOIWEIDE (25 €)

O Ja

O Nee

De stad Mortsel voorziet in de levering, gravering en plaatsing van een uniform naamplaatje.

GEDENKTEKEN OP HET EREPARK (KOSTELOOS)

O Ja

O Nee

De stad Mortsel voorziet kosteloos in de levering, gravering en plaatsing van het gedenkteken.

GEDENKTEKEN OP EEN GRAF

O Ja

O Nee

De nabestaanden voorzien zelf in het aanbrengen van het gedenkteken en het aanbrengen van de inscripties.
Aanvraag te versturen naar begraafplaats@mortsel.be met kopie aan admin.bp@mortsel.be
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Ref: MD/CANT ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Volgnummer
Naam
Aantal personen

CONCESSIE ……… JAAR
TE BEGRAVEN PERSONEN enkel

Coördinaten
Vak voorbehouden voor administratie

bij aanvraag van een nieuwe concessie

NIET GECREMEERD
1. Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __
Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………..

Geboortedatum ………………………………………………………….

Overlijdensdatum: ……………………………………………….

Verwantschap met aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.

Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __

Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………..

Geboortedatum ………………………………………………………….

Overlijdensdatum: ……………………………………………….

Verwantschap met aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

GECREMEERD
3.

Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __

Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………..

Geboortedatum ………………………………………………………….

Overlijdensdatum: ……………………………………………….

Verwantschap met aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.

Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __

Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………..

Geboortedatum ………………………………………………………….

Overlijdensdatum: ……………………………………………….

Verwantschap met aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

VERPLICHTINGEN VAN DE RECHTHEBBENDE VAN EEN CONCESSIE
1. Het naleven van de vigerende wetten en reglementen op de lijkbezorging, de begraafplaatsen en de
grondvergunningen.
2. Het meedelen van de naam en het adres van de rechthebbende op deze grondvergunning wanneer deze enige
wijzigingen ondergaan.
3. Binnen een termijn van zes maanden na de aanvraag van de grondvergunning over te gaan tot de plaatsing van een
grafteken.
Op het urnenveld en columbarium worden door zorgen van de stad urnenkelders geplaatst. De graftekens op het
urnenveld en columbarium zullen bestaan uit een door de stad ter beschikking gestelde afdekplaat in natuursteen.
Mits aanvraag en betaling van de geldende retributie kunnen nabestaanden een afdekplaat en toelating tot het
plaatsen ervan bekomen. De graftekens mogen slechts worden opgericht of gewijzigd na schriftelijke toelating van
de burgemeester of zijn afgevaardigde.
4. Het grafteken en de beplanting op de concessie ten allen tijde degelijk te onderhouden.
5. Op eigen kosten dit grafteken te laten wegnemen bij het verstrijken van de concessietermijn.
Afstand te doen van zijn /haar eigendomsrechten op het grafteken wanneer dit niet is weggenomen bij het
verstrijken van de vergunningstermijn
Aanvraag te versturen naar begraafplaats@mortsel.be met kopie aan admin.bp@mortsel.be
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Ref: MD/CANT ………………………………………………………………………………………………………………………………..
FA

___ / ___ / 20____

Betaald

___ / ___ / 20____

Collegebesluit

___ / ___ / 20____

Kennisgeving

___ / ___ / 20____

Vak voorbehouden voor administratie

AANVRAGER rechthebbende nabestaande die zal instaan voor het graf
Rijksregisternummer: __ __ ▲__ __▲__ __▲__ __ __▲__ __
Voornaam: ………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………….

Straat: ………………………………………………………………………..

Huisnr: …………………….. Bus: ……………………………….

Postcode: ………………………………………………………………….

Gemeente: ……………………………………………………………..

Tel/gsm: ……………………………………………………………………

E-Mail: ………………………………………..............................

BETALING In te vullen door de begraafplaatsbeheerder indien van toepassing
Concessiebedrag:

…………………………………. euro

Volle grond – columbarium – urnenveld

Retributiebedrag:

…………………………………. euro

Naamplaat – afdekplaat – ceremonieruimte - prestaties

Belastingsbedrag:

…………………………………. euro
Inkomtaks – ontgraving
___________________________

Totaal verschuldigd bedrag:

…………………………………. euro

De aanvrager zal een factuur met overschrijvingsformulier ontvangen. Het verschuldigde bedrag dient te worden betaald
binnen een termijn van 30 dagen na toezending van de factuur.

ONDERTEKENING Duid aan indien van toepassing
O De aanvrager geeft toestemming om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken volgens ons privacybeleid
in bijlage op pagina 6.
Lees alles over ons privacybeleid via https://www.mortsel.be/Configuratie/Ondersteunende_navigatie_footer/Disclaimer
O De begrafenisondernemer ondertekent in naam van de aanvrager
Opgemaakt te Mortsel op datum: ___ / ___ / 20____
Handtekening: ………………………………………………………..

Aanvraag te versturen naar begraafplaats@mortsel.be met kopie aan admin.bp@mortsel.be
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-

Ontgraving gevolgd door herbegraving in een aan te kopen grafconcessie.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met volgende kosten:






-

Ontgravingstaks 600 euro
Kosten voortvloeiend uit verwijderen en/of terugplaatsen van graftekens (prijs te bekomen bij steenkapper naar
keuze)
Aankoop grafconcessie 500 of 1.500 euro (bewaartermijn 25 jaar en plaats voor 2 gecremeerde lichamen
en 2 niet- gecremeerde lichamen)
Ontgravingskosten ± 900 euro (werken uitgevoerd door een gespecialiseerde firma)
Levering ontgravingskist (wettelijk verplicht) ± 300 euro
Verplichte plaatsing van een grafteken uiterlijk 6 maanden na de herbegraving (huidig grafteken kan
gerecupereerd worden)

Ontgraving gevolgd door herbegraving in een aan te kopen columbarium- of urnenveldconcessie.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met volgende kosten:
•

•
•

•
•

-

Ontgravingstaks 600 euro
Kosten voortvloeiend uit verwijderen en/of terugplaatsen van graftekens (prijs te bekomen bij steenkapper)
Aankoop columbarium- of urnenveldconcessie 250 of 750 euro per bijgeplaatste urne (bewaartermijn 25 jaar
en plaats voor 2 gecremeerde lichamen)
Ontgravingskosten ± 900 euro (werken uitgevoerd door een gespecialiseerde firma)
Levering ontgravingskist (wettelijk verplicht) ± 300 euro
Crematiekosten ± 1000 euro (prijs te bekomen bij een begrafenisonderneming naar keuze)
Verplichte plaatsing van een grafteken uiterlijk 6 maanden na de bijzetting

Ontgraving gevolgd door thuisbewaring of asverpreiding na crematie.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met volgende kosten:
•

•

•

-

Ontgravingstaks 600 euro
Kosten voortvloeiend uit verwijderen en/of terugplaatsen van graftekens (prijs te bekomen bij steenkapper)
Ontgravingskosten ± 900 euro (werken uitgevoerd door een gespecialiseerde firma)
Levering ontgravingskist (wettelijk verplicht) ± 300 euro
Crematiekosten ± 1000 euro (prijs te bekomen bij een begrafenisonderneming naar keuze)

Verplaatsing van een asurne.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met volgende kosten:
•

•

Taks op ontgraving of verplaatsing van een asurne 300 euro
Levering asurne of ander recipiënt indien de bestaande asurne niet meer intact is ((prijs te bekomen bij een
begrafenisonderneming naar keuze)
Aankoop grafconcessie 500 of 1.500 euro of columbarium- of urnenveldconcessie 250 of 750 euro per
bijgeplaatste urne (bewaartermijn 25 jaar en plaats voor 2 gecremeerde lichamen)

Aanvraag te versturen naar begraafplaats@mortsel.be met kopie aan admin.bp@mortsel.be
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