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Uittreksel
uit overlijdensakte
Wij blijven onze dienstverlening
op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
is. aanvragen (/uittreksel-uit-overlijdensakte-2)
Online
Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
Heb je een afspraak maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.

Een akte van overlijden bewijst dat een persoon gestorven is en stelt ook de identiteit van de overledene vast. Deze akte heb je
nodig om van de burgerlijke stand toestemming te krijgen om de overledene te vervoeren, begraven of cremeren.

Vragen over corona? www.corona-virus.be of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.

 Voorwaarden
 Procedure
 Bedrag

Voorwaarden
Let op!
Als je de overlijdensakte nodig hebt voor het buitenland, vraag je in de gemeente waar de persoon overleden is een internationale
overlijdensakte aan.

Procedure
 De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
Je kan een uittreksel uit een overlijdensakte krijgen:
 door het op deze pagina online aan te vragen
 aan het onthaal van het gemeentehuis, dit kan zonder afspraak

Lees

Bedrag
Een uittreksel uit een overlijdensakte aanvragen is gratis.

Online aanvragen (/uittreksel-uit-overlijdensakte-2)

 Contactinformatie
Burgerzaken (/burgerzaken)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
burgerzaken@laakdal.be (mailto:burgerzaken@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00

Alle informatie (/burgerzaken)
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