Samenvoegen as en in milieuvriendelijke
urn (verstrooien in zee)
15 mei 2017

Vraag nummer: 50766
Wij willen graag ( nu mijn broer uit het buitenland in Nederland is ) de as van onze ouders samenvoegen
in 1 milieuvriendelijke urn, om deze urn in het water te laten zakken in de zee. ( de as staat al járen te
wachten op uitstrooien. zeg maar. Vader is overleden in 1990 en moeder in 2002 ) Is dit mogelijk? zo ja,
waar kan ik dit laten doen, en wat kost dat?
Vriendelijke groet,
Marion Aalberts

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Dit is wettelijk toegestaan, als het op open zee gebeurt. Dat is alvast fijn om te weten.
U kunt helemaal op eigen gelegenheid zelf een boot (met schipper) huren en daarmee de zee op gaan.
U kunt ook in zee gaan met een gespecialiseerd bedrijf. Zie voor bedrijven die ervaring hebben met
asverstrooiing op zee de Bedrijvengids van deze site. U vindt de Bedrijvengids boven in de donkere
balk. dan klikt u verder bij 'Asverstrooiing'. En vervolgens bij 'Ter zee'.
Ik heb geen idee van de kosten. Dat kunt u die bedrijven vragen.
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 snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl
TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
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TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie:

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

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.
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.
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