Kosten reserveren graf (retour omdat ik
mij nu laat cremeren)
7 november 2013

Vraag nummer: 36310
Geachte Heer,
Ik heb een graf gereserveerd 10 jaar geleden.
Hiervoor moest ik een x bedrag voor betalen.
Ik wil mij nu laten cremeren.
Kan ik dit bedrag weer terugvorderen?
U reactie zie ik graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
P. Dohmen

Antwoord:
Geachte heer,
Als u een graf voor uzelf hebt gereserveerd, maar inmiddels hebt besloten om u te laten cremeren, kunt
u niet de kosten van de reservering terug vorderen.
Als u een huis huurt of koopt, maar besluit om er uiteindelijk toch niet te gaan wonen, is dat uw eigen
keuze. Dat geeft geen recht om de huur of koop ongedaan te maken.
Ik kan bij de gemeente ook geen paspoort retour brengen dat ik 5 jaar geleden heb aangeschaft, omdat
ik de afgelopen jaren niet in het buitenland ben geweest. Ik kan ook geen winterjas terug brengen,
omdat ik hem de afgelopen jaren niet gedragen heb. Idem kan ik geen geld van de brandverzekering
terug krijgen, omdat mijn huis de afgelopen 10 jaar niet afgebrand is en de verzekering voor mij
nutteloos bleek.
Het is uw eigen keuze om van het graf geen gebruik te willen maken. Overigens kan een graf ook
gebruikt worden om er na crematie een asbus in te zetten.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ kosten- reserveren- graf- retour- omdat- ik- mij- nu- laatcremeren/36310

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals over het zelf kiezen van een plaats voor het verstrooien van as:

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:

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ kosten- reserveren- graf- retour- omdat- ik- mij- nu- laatcremeren/36310

