Geen verzorging graf; graf ruimen of plek
verkopen
17 maart 2015

Vraag nummer: 41871
Mijn ouders, overleden respectievelijk in 1962 en 1969 liggen in een gekocht graf. Nu, ben ik de enigste
die er altijd voor heeft gezorgd en kan het niet meer. Wat moet ik nu ondernemen?

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Als u een graf niet meer zelf kunt verzorgen, kunt u dat in handen geven van een hoveniersbedrijf of
ander bedrijf dat een graf verzorgt. U kunt adressen vinden in de Bedrijvengids op deze site, met name
bij grafzorg en grafonderhoud.
Als het uw primaire bedoeling is dat een ander het graf nog decennia in stand houdt, kunt u in de
Bedrijvengids op deze site kijken bij grafzorg onder grafrechten verlengen. U vindt daar de gegevens
van de Stichting Grafzorg Nederland.
Als u afstand wilt doen van het graf, krijgt u geen geld terug. U hebt in de kop van de vraag 'plek
verkopen' genoemd, maar dat gaat niet lukken. Er is in Nederland geen belangstelling voor de
onderhandse aankoop van een graf, nog los van de vraag of de begraafplaatshouder daar aan mee wil
werken.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl
TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven of gecremeerd worden?

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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ geen- verzorging- graf- graf- ruimen- of- plekverkopen/41871

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ geen- verzorging- graf- graf- ruimen- of- plekverkopen/41871

