Verlenging graf (Spijkenisse?) 1
12 juli 2018

Vraag nummer: 55630
Mijn vader heeft destijds een grafrecht gekocht voor mijn moeder en hem maar hij heeft zich uiteindelijk
niet laten begraven en is de 30 jaar bijna voorbij wat gebeurd er na die 30 jaar en zou een van de
kinderen de open blijvende plek kunnen verlengen voor een van ons eventueel. Wij wonen overigens
allen niet in de gemeente Spijkenisse

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Waar, in welke gemeente, ligt de begraafplaats? In Spijkenisse, haal ik indirect uit uw vraag. Maar klopt
goed? Ligt het graf in het Spijkenisse?
Is het een gemeentelijke of kerkelijke begraafplaats? Als het een kerkelijke begraafplaats is, welke?
Als ik dat weet, kan ik u antwoord geven.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten
Naschrift
Zie voor het vervolg vraag nummer 55632.

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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ verlenging- graf- spijkenisse-1/55630

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.
TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

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