AANVRAAG
- NIEUWE CONCESSIE
- HERNIEUWING CONCESSIE BIJ TWEEDE BEGRAVING
- ONTGRAVING
- VERLENGING NA VERSTRIJKEN CONCESSIE
INVULLEN IN DRUKLETTERS!!

GEGEVENS OVERLEDENE
Naam en voornamen: ………………………………………………………………………………………………………
Geboorteplaats en –datum: …………………………………………………………………………………………..
Plaats en datum van overlijden: ……………………………………………………………………………………..
GEGEVENS BEGUNSTIGDE(N) VAN DE CONCESSIE
Naam en voornamen begunstigde 1*: ………………………………………………………………………………………………………………………
Naam en voornamen begunstigde 2*: ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gemeente: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* in te vullen

bij begunstigde 1: de 1ste overledene
bij begunstigde 2: de 2de overledene of de 2de persoon voor wie deze concessie genomen wordt

GEGEVENS BEGRAFENISONDERNEMER
Firmanaam/naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en gemeente: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KEUZE RUSTPLAATS (duid de gewenste rustplaats aan)
 begraafplaats Beverst

 begraafplaats Martenslinde

 begraafplaats Bilzen

 begraafplaats Mopertingen

 begraafplaats Eigenbilzen

 begraafplaats Munsterbilzen

 begraafplaats Grote-Spouwen

 begraafplaats Rijkhoven

 begraafplaats Hees

 begraafplaats Rosmeer

 begraafplaats Hoelbeek

 begraafplaats Waltwilder

 begraafplaats Kleine-Spouwen
KEUZE BIJ NIEUWE CONCESSIE
 Grondconcessie

(€ 500,00 voor max. 2 personen)

 Grondconcessie met grafkelder (€ 1.150,00 voor max. 2 personen)
 Nisconcessie in columbarium

(€ 100,00 voor max. 2 personen)

 Nisconcessie in urnenkelder

(€ 475,00 voor max. 2 personen)

 Retributie begraven niet-inwoner (€ 400,00)
 Asverstrooiing: kostprijs voor aanmaken + plaatsen naamplaatje strooiweide (€ 25,00)

KEUZE BIJ HERNIEUWING/VERLENGING VAN CONCESSIE
 Openen, bijzetten en sluiten van het graf bij een bestaande concessie (€ 125,00)
 Bij hernieuwing: verstreken jaren bij grondconcessie 2002 t/m 2005 (€ 10,00 per verstreken jaar)
 Bij hernieuwing: verstreken jaren bij grondconcessie vanaf 2006 (€ 20,00 per verstreken jaar)
 Bij hernieuwing: verstreken jaren bij nisconcessie (€ 5,00 per verstreken jaar)
 Bij verlenging na verstrijken termijn: grondconcessie (€ 500,00)
 Bij verlenging na verstrijken termijn: nisconcessie (columbarium € 100,00/ urnenkelder € 125,00)
ONTGRAVING
 Ontgravingskosten kind -12 jaar (€ 381,15)
 Ontgravingskosten (€ 623,15)
 Overbrenging naar een andere begraafplaats (€ 90,75)
 Retributie bij ontgraving (€ 125,00)
FACTURATIEGEGEVENS *
Firmanaam/naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en gemeente: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Het verschuldigde bedrag moet worden betaald binnen een termijn van 10 dagen na toezending van de
factuur.
Verschuldigd bedrag: € …………………… (in te vullen door de dienst burgerlijke stand)

HOE VERDER MET DIT FORMULIER?
Deze aanvraag moet ingediend worden bij:
Stedelijk Administratief Centrum, Burgerzaken
Deken Paquayplein 1, 3740 BILZEN
Telefoon: 089 51 92 20
burgerlijkestand@bilzen.be

Plaats: ……………………………………………………..

Datum: …………………………………………………..

* Handtekening en naam van de gefactureerde:

