
VO 1069/2009  / EU VO: 142/2011 Cat 1-materiaal uitsluitend geschikt voor individuele crematie (verwijdering)                                                                                                                                                                                                             DBP-code 2° Categorie 1-materiaal, in het bijzonder kadavers van gezelschapsdieren 

document voor Antverpia Liberty 

ANTVERPIA - LIBERTY bvba 
Crematorium voor uitsluitend individuele crematie van gezelschapsdieren 
Herentalsebaan 170 - B 2240 VIERSEL - ZANDHOVEN 

Tel.  03/484.42.38  - www.antverpialiberty.be 

BNP Paribas Fortis :  IBAN BE22 230022497047  BIC GEBABEBB 
BTW BE 0447 833 360  -  Erkenning 41219-1-108 -  VO (EG) nr. 1069/2009 - IBGE-BIM : ENRDA009 
OVAM /Vervoerder / IHM: 41219 
OPENINGSUREN: Ma.t/m zaterdag, zie www.antverpialiberty.be, telefonisch 7/7 bereikbaar 

 

IDENTIFICATIEFORMULIER MET AANVRAAG TOT UITSLUITEND INDIVIDUELE CREMATIE 

 

EIGENAAR: (De Heer / Mevrouw) 

 

…………………………………………………………………………………. Tel. en/of GSM: …………………………………… 

              
Adres: …………………………………………………………………………. Tel. en/of GSM: …………………………………… 

 

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

 

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

 

Ras:  …………………………………………………………..………………. Opmerking: …………………………………...…… 

De kosten van de crematie bedragen (incl. 21% BTW) geldig vanaf 1 april 2021 

    ( x ) Euro  
Zeer klein dier (knaagdier, vogel, reptiel…) tot +/- 1 kg (     ) 55,00                   
Kat / hond / dier 1 tot 10 kg    (     ) 100,00  
tot 20 kg     (     ) 125,00 
tot 30 kg     (     ) 150,00 
tot 40 kg     (     ) 175,00 
tot 50 kg     (     ) 200,00 
tot 60 kg     (     ) 225,00  
tot 70 kg     (     ) 250,00 
tot 80 kg     ( ) 275,00 

 

standaard urn (VANAF € 35,00 zie www.antverpialiberty.be)      (     ) ……... 

asdoosje/aszakje (indien geen urn)    (     ) 10,00 
andere      (     ) …….. 
andere                      (     )   …….. 
andere     (     ) …….. 
juwelen     (     )   …….. 
terugbezorgen as/urn à praktijk(binnen +/- 7 werkdagen) (     ) 10,00  
terugbezorgen as/urn à praktijk/eig.(spoed Post) (     ) 20,00  
crematie op afspraak (afhankelijk van Covid-maatregelen) (     ) 25,00 
bijzondere kosten: ………………………….  (     ) …….. 

   

opgehaald bij dierenarts…....km x € 1,00   (     ) …….. ………………..……    (adres zie onder) d.d……….   
 (min. € 25,00)   gelieve deze transportkosten te melden aan de eigenaar 

 

  Totaal     ………. 
…………………………………..     ……….     ………. 
…………………………………..    ……….  
…………………………………..    ………. 
…………………………………..    ………. 
De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de rekening en de eventuele transportkosten. De rekening wordt BINNEN 8 DAGEN VEREFFEND of vóór ontvangst van de as/urn. Bij Antverpia opgehaalde as/urn wordt ter plaatse betaald. 

Antverpia Liberty verwerkt uw persoonsgegevens enkel intern en geeft deze niet door aan andere partijen, tenzij aan ons opgelegd door wettelijke instanties. 

 
 
 
 

 
 
  

Ophaaladres en/of stempel dierenarts: 
(verplicht in te vullen aub) 

 
 
 

 
Datum: 
 

Handtekening eigenaar: 
 
 
 
 
 
Datum: 

Vervoer verzorgd door: (aankruisen) 

 
(   ) ANTVERPIA dd. …............. 
 
(   ) DIE/EIG dd.  ……………….
 ……... 
 
 

 

 

 

Doc. nr:   ………………… 
 

Datum 1e melding: ………………… 

EURAL code:  ………………… 

R/D CODE: ………………… 

NIET tijdens Covid-maatregelen 

……… x haarlokje 
 

http://www.antverpialiberty.be/

