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Aanvraagformulier Concessie | Begraafplaats IGS Hofheide  

1. Gegevens van de overledene 

Naam:  

Voornaam:  

Geboortedatum:  Geboorteplaats:  

Overlijdensdatum:  Overlijdensplaats:  

 

2. Aanvrager concessie 

a) De concessie wordt aangevraagd door: 

Naam + voornaam:  

Straat + huisnr.:  

Postcode + woonplaats:  

Telefoon  Gsm:  

E-mail:  

 

b) Gegevens van een contactpersoon in de eerste/tweede graad: 

Naam + voornaam:  

Straat + huisnr.:  

Postcode + woonplaats:  

Telefoon  Gsm:  

E-mail:  

 



 

IGS Hofheide 

Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven.  

Jennekensstraat 5 | 3221 Holsbeek (Nieuwrode) | Tel.: 016 44 29 50 | BTW BE 872 310 211 | info@hofheide.be | www.hofheide.be   

 

 

3. Keuze concessie: 

Ik wens een concessie aan te vragen voor (maak uw keuze tussen columbarium of 

urnenkelder): 

O   Een columbarium-nis 

Een columbarium-nis biedt de mogelijkheid om totaal 2 urnen * te bewaren.   

Wenst u de 2e nis voor te behouden? 

 Neen 

 Ja.  Deze wordt voorbehouden voor: 

     Plaats 2: ____________________________________ 

O   Een urnenkelder  

Een urnenkelder biedt de mogelijkheid om totaal 4 urnen * te bewaren. 

Wenst u de overige plaatsen voor te behouden? 

 Neen 

 Ja.  Deze wordt voorbehouden voor:  

     Plaats 2:  ____________________________________ 

     Plaats 3:  ____________________________________ 

     Plaats 4:  ____________________________________ 

(* opgelet: berekend o.b.v. standaardafmetingen van een urne, informatie te 

bekomen bij het crematorium) 
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4. Ondertekening 

De aanvrager van de concessie (vermeld in punt 2a) verklaart kennis genomen te 

hebben van het reglement op de begraafplaats. 

Opgemaakt in twee exemplaren  

te ______________________ (plaats) op ______________________ (datum). 

Naam aanvrager concessie:  

____________________________________ 

Handtekening aanvrager concessie: 

____________________________________ 

 

 

5. Hoe verder met dit formulier? 

Bezorg dit formulier aan IGS Hofheide vóór de datum van de asbestemming: 

- Via e-mail: info@hofheide.be 

- Persoonlijk (IGS Hofheide, Jennekensstraat 5, 3221 Nieuwrode) 

- of via de begrafenisondernemer  
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