Verlenging grafrechten + factuur
verzenden
11 september 2018

Vraag nummer: 56076
Beste meneer vd Putten,
Vorige week dinsdag heb ik een bericht gestuurd inzake het verlengen van grafrechten en het versturen
van de factuur (op welk moment).
Tot op heden heb ik nog niets ontvangen, kan dat kloppen?
Met vriendelijke groet,

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Dat klopt.
Ik had uw vraag al in hoofdlijnen behandeld, maar was nog niet helemaal tevreden.
Op sommige vragen geef ik direct antwoord. Maar vragen waarvan ik weet dat ze bij meerdere
gemeenten of instanties spelen, daar denk ik soms een nachtje over na. Dat is bij u het geval.
Ik heb soms ook nog veel andere vragen 'op voorraad', dat kunt u niet zien. Sommige vragen
beantwoord ik pas na enkele weken.
Ik stuur het antwoord dat ik heb wel even in een e- mailtje, maar plaats het nog niet op de site, omdat ik
er nog even over wil denken.
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

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ eigen- graf- particulier- graf- of- familiegraf/ verlenging- grafrechten- factuur- verzenden/56076

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.
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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