Kosten onderhoud graf gemeente
Geldermalsen 4 voorbeeld
bezwaarschrift
24 juni 2016

Vraag nummer: 46564
Geachte meneer van Putten,
Hoe schrijf ik een bezwaarschrift? Kunt u mij misschien een voorbeeld sturen. Ik vind het moeilijk om
zo'n brief te schrijven.
Met vriendelijke groet,
Anne

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Het is niet moeilijk. U hoeft geen verhaal van 8 kantjes te maken. Een paar regels is genoeg.
U kunt bijvoorbeeld schrijven:
----------Ik maak bezwaar tegen de aanslag nr. .... van .... (datum) voor onderhoudsrechten voor het graf nr. ....
1. Ten eerste is het 1 graf met 1 nummer; het is onjuist om 4 keer het bedrag van 85,- te rekenen. Dat
klopt volgens mij niet.
2. Ik heb op de site Uitvaart.nl gelezen dat een gemeente of kerk met een begraafplaats niet tijdens de
lopende termijn van een graf nieuwe kosten mag opleggen. Dat u dat wel doet klopt volgens mij niet.
Kortom: ik verzoek u de aanslag in te trekken. Als u kunt motiveren waarom u toch een aanslag op kunt
leggen, is 4 x 85,- te hoog.
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u mij afschriften te zenden van alle
eerdere bezwaren tegen vergelijkbare aanslagen van 1 januari 2011 tot 1 januari 2016
Met vriendelijke groet,
uw naam en adres.
------Met voorbeelden van bezwaarschriften van de afgelopen 5 jaar kunt u zien wat werkt en wat niet werkt.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. 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
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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.

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je samen met je huisdier worden begraven?

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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