Grafonderhoud geld terug
28 december 2015

Vraag nummer: 44669
Hallo,
Mijn oma heeft een contract voor 30 jaar Grafonderhoud getekend en vooruit betaald. Maar nu na 5 jaar
doen ze dit niet meer in Sneek en moeten we het zelf doen. Kan mijn oma het geld van de nog 25 jaar
terug eisen?

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Als voor 30 jaar onderhoud van HET GRAF (en niet onderhoud van de begraafplaats) betaald is, moet
de begraafplaats dat onderhoud aan het graf en het grafmonument ook uitvoeren. Zo simpel is het.
Er zijn wel meer begraafplaatsen waar men vroeger het onderhoud van het graf voor een bepaalde
termijn kon regelen en afkopen, maar die van die verplichting af wilden. Dan kon men dat alleen zo
oplossen door in de toekomst geen nieuwe regelingen aan te gaan, maar alle bestaande contracten
allemaal netjes af te werken.
Als beide partijen daar mee instemmen, kan men het contract ontbinden en behoort de betalende partij
een evenredig deel van de kosten terug te krijgen.
Uw oma kan 1) eisen dat men het contract uitvoert, of 2) geld terug eisen. Zij mag kiezen, de
begraafplaats niet.
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.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.
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/ grafonderhoud- geld- terug/44669

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).

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/ grafonderhoud- geld- terug/44669

