Wil graag het graf behouden van mijn
opa en oma
10 december 2015

Vraag nummer: 44504
Mijn oma en opa zijn bijna 20 jaar geleden overleden.
Mijn tante wil binnenkort het graf laten opruimen ik zou het graag willen behouden.zou ik de kosten
kunnen betalen zodat het kan blijven bestaan?

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Natuurlijk kan dat.
U kunt uw tante vragen om het graf op uw naam over te laten schrijven, dat is het eenvoudigste. Veel
begraafplaatsen hebben daar formulieren voor, zodat mensen niet zelf hoeven te gaan bedenken wat er
in een brief moet staan.
Als uw tante niet mee wil werken aan het overschrijven, kunt u zelf de begraafplaats vragen om het graf
op uw naam te zetten of opnieuw aan u uit te geven.
Neem in elk geval tijdig contact op met de administratie van de betreffende begraafplaats om te laten
weten dat u belangstelling hebt, zodat men het graf(monument) niet per ongeluk al snel ruimt.
Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf overschrijven'. Ook voor problemen die zich soms
voordoen (en de oplossingen dan, natuurlijk).
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op
uitvaartverzekeringsregister
TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

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/ wil- graag- het- graf- behouden- van- mijn- opa- enoma/44504

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een
grafrecht?

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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