Verkopen eigen graf met nog 20 jaar
8 februari 2013

Vraag nummer: 33573
mijn zus en ik zijn in bezit van een eigen graf uit 1933
wij hebben dat graf voor een eeuw, kunnen wij het graf verkopen voor de 20 jaar die nog over zijn
bvb dank mia.

Antwoord:
Geachte mevrouw,
In principe is het mogelijk om een graf te verkopen. Maar de levering van het graf behoeft wel de
instemming van de begraafplaatshouder. Soms zijn er regels van de begraafplaats dat men een graf
alleen kan overdragen aan een beperkte kring van familieleden. U kunt er de beheersverordening of het
beheersreglement van de begraafplaats op nakijken.
Je kunt in principe de grafrechten wel verkopen, want grafrechten zijn vermogensrechten die kunnen
worden vervreemd, verkocht of vererfd.
Maar het is de kunst om een koper te vinden.
Er zijn bijna geen mensen die zonder dat er een concreet overlijden is, een graf kopen. En als er wel
sprake is van een overlijden, zijn weinig mensen geneigd om eerst eens op internet of in de krant te
kijken of ze goedkoop een graf 'op de kop kunnen tikken'.
U zou kunnen proberen om contact op te nemen met een locale uitvaartondernemer.
Natuurlijk willen mensen alleen een leeg graf hebben, althans een graf met ruimte om te begraven. Als
men nog kosten moet maken om het graf te ruimen, zult u geen gegadigden vinden.
Zie ook de antwoorden op vergelijkbare vragen over dit onderwerp:
Verkoop eigen graf aan gemeente
Verkoop graf(recht) terug aan gemeente
Verkoop graf
Grafrechten verkoopbaar?
Verkopen van graven
Familiegraf/ alg. graf verkopen?
Eeuwig graf bij Zorgvlied verkopen?
Vergoeding teruggave graf en
Verkoop 1- persoons graf.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten
TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
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Zoals: Zijn Islamitische graven voor eeuwig?

Er is een fout opgetreden.
Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel JavaScript
in als dit is uitgeschakeld in je browser.

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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