
EG verordening 1069/2009   Cat 1-materiaal uitsluitend geschikt voor verwijdering.             Naam  of stempel dierenarts: ………...…….. 

 
ANTVERPIA - LIBERTY bvba 
Crematorium voor Gezelschapsdieren 
Herentalsebaan 170 

B 2240 VIERSEL- ZANDHOVEN 
Tel.  03/484.42.38  -    Fax . 03/385.04.39   www.antverpialiberty.be 

BNP Paribas Fortis :  IBAN BE22 230022497047  BIC GEBABEBB 

BTW BE 0447 833 360  -  OVAM: 41219-1-108 -  VO1069/2009 - IBGE-BIM : ENRDA009 

 

AANVRAAG TOT INDIVIDUELE CREMATIE 

 
De Heer / Mevrouw 

 

……………………………………………………………..   Tel. én GSM : …………….…....……...……… 
   a.u.b.. steeds JUIST tel. nummer opgeven 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………...  
 
Postnr.: …..……….   Plaats:  …………….……….……………E-mail: ………..……………………..…... 

 
NAAM van het dier : ………………………………………………………….  Diersoort: ……...…………. 
 

Ras:  …………………………………………………………..……… Leeftijd: ……… Geslacht : ..…..…. 
 

De kosten van de crematie bedragen (incl. 21% BTW) vanaf 2016 
    ( x ) Euro  
Zeer klein dier < 1 kg     ( ) 45,00                   
kat of kleine hond tot 10 kg    (    ) 95,00  
tot 20 kg     ( ) 115,00 
tot 30 kg     ( ) 135,00 
tot 40 kg     (    ) 155,00 
tot 50 kg     ( ) 175,00 
tot 60 kg     (    ) 195,00  
tot 70 kg          (  ) 215,00 
  
standaard urn        vanaf  ( ) 35,00 
verwerken van as (eigen urn / meenemen van as)  (    ) 10,00 
exclusieve urn     ( ) …….. 
andere as-houders                          ( )   …….. 
juwelen     ( )   …….. 
terugbezorgen van as of urn (per POST)   (    ) 20,00  
crematie/afscheid op afspraak   (    ) 25,00 
andere kosten: ………………………….  ( ) ……..   
 

transport naar dierenarts…....km x € 1,00 ( ) …….. 
 (min. € 25,00) gelieve deze te melden aan de eigenaar 

………………………………     ………. 
………………………………      ……….     ………. 
………………………………      ………. 
………………………………     ………. 
………………………………     ………. 
  
De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de rekening van het hierboven gestelde en verklaart het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen te 

vereffen of vóór ontvangst van eventuele as/urn.  Afgehaalde as/urn bij Antverpia wordt altijd ter plaatse betaald. Geen Bancontact of Visa. 

 
Datum………………       Handtekening van de opdrachtgever, op de hoogte van de kosten: …………..………………………………………………………... 

    

Zorgvuldig invullen a.u.b. 


