Afstand van grafrecht; geld terug?
17 juli 2017

Vraag nummer: 51360
Mijn ouders liggen begraven op begraafplaats Zorgvlied.
Per heden is er, i.o.m. familie, afstand gedaan van de grafruimte. Tot 31-12-2017 dienen wij de
onderhoudsrechten te betalen.
Moeten wij nu ook nog de grafrechten, die lopen tot 2023, die reeds betaald zijn, blijven betalen of kan
er een gedeelte terug gevorderd worden?? met vriendelijke groet, A.O. de leeuw.

Antwoord:
Geachte heer of mevrouw,
Van de reeds betaalde grafrechten krijgt u geen deel terug. Geen enkele begraafplaats geeft daar iets
van terug, als mensen afstand doen van het graf.
Zie vergelijkbare vragen:
- 'Teruggave reserveringsrechten graf';
- 'Terugnemen graf en restitutie kosten';
- 'Restitutie grafrechten urnengraf';
- 'Verkoop graf(recht) terug aan gemeente';
- 'Restitutie grafrecht als afstand is gedaan van graf na herbegraving';
- 'Afstand doen van grafrecht met z.g. eeuwigdurende termijn';
- 'Teruggave en terugbetaling voorkoop graven'.
Een andere kwestie in andere omstandigheden is: 'Grafonderhoud geld terug'. Daar houdt de kerkelijke
begraafplaatshouder zich niet aan het contract voor het onderhoud. Dan moet hij wel geld terug geven.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift
Een week later kreeg ik nog een vergelijkbare vraag: 'Restitutie grafrecht en onderhoud na opgraving'.

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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ afstand- van- grafrecht- geld- terug/51360

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

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.

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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