Hoeveel jaar kun je een graf bij kopen na
overlijden?
14 juni 2007

Vraag nummer: 4784

(oude nummer: 9291)

Geachte mevrouw/ heer,
Samen met mijn tante ben ik door haar administratie aan het gaan en wij vroegen ons af; hoeveel jaar
kun je bijkopen zodra iemand is overleden? Is dat 30 of 50 jaar?
Graag zouden wij vernemen voor hoeveel jaar je vooruit kunt betalen zodra iemand overleden is.
Dit zouden we dan b.v. op kunnen nemen in het testament zodat wij zeker kunnen stellen dat de eerste
30 of 50 jaar het graf niet geruimd zal worden.
In het onderhavige geval betreft het een koopgraf.
Met vriendelijke groet,
X xxxxx
Mantelzorger
Namens mw. X.X. Xxxxxxxxxxxxx

Antwoord:
Geachte mevrouw,
U vraagt hoeveel jaar je kunt bijkopen als iemand overleden is. Dat is maximaal 10 jaar. Dat is wettelijk
zo geregeld. Maar men mag na die 10 jaar wel telkens met weer tien jaar verlengen. En zo verder.
Men kan dus niet direct 30 of 50 jaar verlengen. Zie bijvoorbeeld een van de vele eerdere vragen zoals
vraag 9178. http:// www.uitvaart.nl/ index.php? pid=1&s_page_id=68&id=9178
Er is echter wel een oplossing voor. Men kan voor 30 of 50 jaar vooruit betalen aan de Stichting
Grafzorg Nederland. Dat is een neutrale stichting zonder winstoogmerk. Die stichting zorgt er voor dat
er na 10, 20, 30 jaar etc. verlengingen worden betaald. Men kan dat vandaag al regelen en men hoeft
niet te wachten tot het overlijden van iemand.
De Stichting is de grootste grafbeheerder van Nederland en werkt door het hele land. Het is voor lange
termijnen ook niet duurder dan wanneer men zelf aan de gemeente of de kerk betaalt. Het is zelfs
goedkoper. U kunt de stichting bereiken via Postbus 25, 2240 AA Wassenaar, of tel. (070) 5112808 of
www.grafzorg.nl of info@grafzorg.nl.
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