AANVRAAG OF VERNIEUWING VAN EEN
CONCESSIE - BIJZETTING - THUISBEWARING
BEGRAVING NIET-INWONER
ONTGRAVING
Ondergetekende,………………………………………………………………………………………………………………………………….
wonende te…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
wenst een aanvraag in te dienen voor:

o een concessie voor een graf of bijzetting van een asurne in een nis of urnengraf
o een hernieuwing van een graf-, nis- of urnengrafconcessie1
o een begraving van een niet-inwoner
o een asverstrooiing
o een ontgraving
o thuisbewaring
voor wijlen……………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
overleden te……………………………………………………………..op………………………………………………………………………
In te vullen indien niet meer woonachtig te Halen: gewoond in Halen van…………………..tot…………………….
In te vullen ingeval van een concessie voor meer dan één persoon:
De bijkomende concessie is bedoeld voor volgende persoon (naam & voornaam, adres en
rijksregisternummer opgeven):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................

1. CONCESSIE - ASVERSTROOIING - BIJZETTING

Grafconcessie voor 1 persoon
Grafconcessie voor 2 personen
Columbariumconcessie
Urnegrafconcessie
Hernieuwing van een grafconcessie na 25 jaar
Hernieuwing van een grafconcessie na 50 jaar
Hernieuwing van een columbariumconcessie na 25 jaar
Hernieuwing van een columbariumconcessie na 50 jaar
Hernieuwing van een urnengrafconcessie na 25 jaar
Hernieuwing van een urnengrafconcessie na 50 jaar
Naamplaatje
1

25
JAAR
€ 450
€ 575
€ 350
€ 385
€ 200
€ 150
€ 100
€ 75
€ 100
€ 75
€ 30

50
JAAR
€ 650
€ 775
€ 450
€ 485
€ 350
€ 200
€ 175
€ 150
€ 175
€ 150
€ 60

AANTAL

De hernieuwingen dienen aangevraagd te worden vóór het verstrijken van de concessietermijn.

TE BETALEN

25
JAAR
Asverstrooiing voor een niet-inwoner
Kostprijs voor opgraven van stoffelijk overschot
Kostprijs voor opgraven van een asurne uit columbarium of
urnegraf
Bijzetting van 1 urne (max.) bij een concessie

50
JAAR

AANTAL

TE BETALEN

€ 50
€ 200
€ 50
€ 100
Vak 1

De concessie neemt een aanvang op:…………………………………………………………(= datum eerste begraving)
en eindigt op:…………………………………………………………………………(= datum eerste begraving +………….jaar)
De hernieuwde concessie2 neemt aanvang op:……………………………………………………………………………………..
en eindigt op:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. RETRIBUTIE VOOR NIET-INWONERS
(zoals bedoeld in art. 11.4 van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen)

Retributie voor niet-inwoners

KOSTPRIJS
€ 250

AANTAL

TE BETALEN
Vak 2

3. PLAATS VAN BEGRAVEN

o Velpen-Halen
o Zelem
4. TE BETALEN BEDRAG
Vak 1: €……………………………………
Vak 2: €……………………………………
Totaal te betalen bedrag: €………………………………

Ondergetekende verklaart zich akkoord om de verschuldigde som van €……………………….. te betalen
aan het stadsbestuur van Halen na ontvangst van de factuur.
Halen
Datum
Naam + handtekening

2

De hernieuwing neemt een aanvang op de eerstvolgende dag na de einddatum van de oorspronkelijke concessie.

