Grafrechten van tante
17 mei 2009

Vraag nummer: 6529

(oude nummer: 13025)

goedendag ik heb een paar raadsels ik woonde in 2005 met mijn ongetrouwde en kinderloze tante
samen op een adres toen zij in dit jaar in december kwam te overlijden mijn tante was nogal kwetsbaar
in die tijd en legde alles in handen van een behoorlijk overheersende vrouw die haar wel even zou
helpen ze heeft een testament opgemaakt waarin ik de erfgenaam ben meerdere familieleden hebben
met elkaar ongeveer 9000,00 euro bijelkaar gesprokkeld om de begraafplaats en de ceremonie te
regelen zij heeft dat geld aan die mevrouw gegeven en deze mevrouw laat niet zien wat ze werkelijk met
het geld gedaan heeft maar ze had volledige volmacht van mijn tante om alles te regelen ze staat niet
echt open voor een normaal gesprek en ik ben dus naar de uitvaartverzorger gegaan en die heeft mij
verteld dat ze mij helemaal geen informatie mag verstrekken ook de begraafplaatsondernemer zegt die
mevrouw heeft de grafrechten ga daar maar heen maar dat kan niet want er is inmiddels natuurlijk wat
onenigheid ontstaan mijn vraag is ik wil die grafrechten de enige reden waarom mijn tante ze mij niet
direct heeft gegeven is dat ze mij toen nog te jong vond maar er zijn getuigen geweest die erbij waren
dat ze op de begraafplaats tegen de ondernemer zei dat t.z.t ik de grafrechten moest hebben hoe kan ik
dit doen m.vr.gr

Antwoord:
Geachte heer of mevrouw,
Ik zie geen mogelijkheid voor u om de grafrechten alsnog in handen te krijgen. Met het feit dat uw tante
destijds op de begraafplaats dat wel tegen de uitvaartondernemer zei, kunt u niets. Feitelijk heeft uw
tante immers alles in handen van een derde gegeven. Dit feitenrelaas is ook te mager voor een
rechtszaak, vrees ik.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:
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