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Gemeente		WUUSTWEZEL 
 

Aanvraag tot het zelf verwijderen van een grafzerk of ornamenten 
Het gemeentebestuur kan binnenkort overgaan tot het verwijderen van de grafzerken van de graven 
waarvoor geen concessie is aangevraagd. 

Vooraleer een grafzerk verwijderd wordt, krijgen de nabestaande(n) de kans om alles wat op de 
grafzerk staat en wat hij wil bijhouden, verzamelen. Zij maken dit met dit formulier kenbaar vooraleer 
ze overgaan tot verwijdering. 

De grafzerk die door het gemeentebestuur wordt verwijderd, wordt vernietigd. De stoffelijke resten 
blijven ter plaatse begraven. 

Het verwijderen van de grafzerk en/of ornamenten door de nabestaanden  kan gebeuren tussen 1 
maart 2015 en 1 april 2015 
 
Ondergetekende : 
Naam en voornamen 
 
))))))))))))))))))))))))))))))))))))).. 
Straat 
 
))))))))))))))))).. 
Telefoon 
 
)))))))))))))))))) 
 

Huisnummer 
 
)))))))))))))))))). 
Email 
 
)))))))))))))))))). 
 

 
Verwantschap met de overledene : ))))))))))))))))))))))))))) 
 
vraagt in naam van alle nabestaanden aan het College van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Wuustwezel  om bij volgende graf de grafzerk of ornamenten zelf te verwijderen : 
 
Grafzerk van Naam enVoornaam

1
: ))))))))))))))))))))))))). 

                                                        ))))))))))))))))))))))))).. 
                                                        ))))))))))))))))))))))))).. 
 
Overlijdensdatum ))))))))))))))))))))))))))))))))). 
                             ))))))))))))))))))))))))))))))))). 
 
Begraafplaats

2
 : GOOREIND(kerk)–GOOREIND(Mansionstraat)-WUUSTWEZEL-LOENHOUT 

 
 Blok : )..  Rij )))  Nr(s) )))))))). 
  
De ondergetekende verklaart in eer en geweten de aanvraag in te dienen in naam van en met 
akkoord van alle nabestaanden van de overledene(n). 
Bovendien zien de aanvrager, en de overige nabestaanden, af van alle mogelijke rechten op 
bovenvermeld graf. 
 
Opgemaakt te Wuustwezel  

Datum 

   /   /     
 

Handtekening 

))))))))))))))))))) 
1 :Bij een meervoudig graf, gelieve de gegevens van alle overledenen te vermelden 
2
: Schrappen wat niet van toepassing is. 
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De nabestaanden
3
: 

(OPMERKING: Als één van de nabestaanden om een bepaalde reden niet kan handtekenen gelieve 
dit dan te vermelden.)

 

1. Naam : 
Voornaam: 
Adres 
 
Tekent hiermee voor akkoord met de aanvraag  
Handtekening 
 
 

2. Naam : 
Voornaam: 
Adres 
 
Tekent hiermee voor akkoord met de aanvraag  
Handtekening 
 

3. Naam : 
Voornaam: 
Adres 
 
Tekent hiermee voor akkoord met de aanvraag  
Handtekening 
 

4. Naam : 
Voornaam: 
Adres 
 
Tekent hiermee voor akkoord met de aanvraag  
Handtekening 
 

5. Naam : 
Voornaam: 
Adres 
 
Tekent hiermee voor akkoord met de aanvraag  
Handtekening 
 

6. Naam : 
Voornaam: 
Adres 
 
Tekent hiermee voor akkoord met de aanvraag  
Handtekening 
 

7. Naam : 
Voornaam: 
Adres 
 
Tekent hiermee voor akkoord met de aanvraag  
Handtekening 

 
 

3
: Alle nabestaanden van de overledene(n) dienen deze aanvraag mee te ondertekenen. De 

verantwoordelijkheid ligt hiervoor volledig bij de aanvrager 
 


