
Stichting Depositofonds Uitvaartzorg Noord Veluwe

REGLEMENT DEPOSITOFONDS

Artikel 1 Doel

Het depositofonds heeft ten doel, ten behoeve van hen die zulks aan de Stichting te kennen
gegeven hebben, het opbouwen van een beschikbaar bedrag door middel van storting(en)
en bij te schrijven rente, teneinde bij overlijden van de deelnemer de kosten van begraven
of cremeren geheel of gedeeltelijk te kunnen voldoen.

Artikel 2 Begripsomschrijving
Depositorekeninghouder: de persoon die de depositorekening opent en als zodanig
geregistreerd is bij de Stichting.

Deposant: de door de Depositorekeninghouder aangewezen persoon voor wie het Depot ten
behoeve van de betaling van de kosten van de uitvaart wordt verricht. Depositorekeninghouder
is in het algemeen ook Deposant, zij kunnen ook verschillende personen zijn.

Stichting/Depositofonds: Wanneer gesproken wordt over de Stichting of Depositofonds,
wordt daarmee Stichting Depositofonds uitvaartzorg Noord Veluwe bedoeld.

Artikel 3 Opening depositorekening
Nadat de Stichting een ondertekende “aanvraag depositorekening" heeft ontvangen,de
aanvraag is aanvaard door het bestuur en het overeengekomen depositobedrag op de in
artikel 4 omschreven wijze is voldaan, wordt door haar of namens het bestuur een
ondertekend "bewijs  van inschrijving" aan de deposant(e) toegezonden.

Artikel 4 Storting
Stortingen worden geaccepteerd tot een door het bestuur  van de stichting vast te stellen
maximum bedrag per deposant. Deze stortingen dienen te worden gedaan  door overschrijving
op de bankrekening van de Stichting of door betaling op het kantoor van de Stichting tegen
afgifte van een kwitantie.

Artikel 5 Overdraagbaarheid
De uit de deelneming voortvloeiende aanspraken zijn persoonsgebonden en kunnen niet geheel of
gedeeltelijk worden overgedragen aan een ander.

Artikel 6 Terugvordering
Bij in leven zijn van de deposant(e) is het opnemen van gelden van de depositorekening,
zowel geheel als gedeeltelijk, uitgesloten. Door deelneming wordt afstand gedaan van ieder
recht op uitkering in geld. Als enige uitzondering op deze regel kan deposant(e) verzoeken
de depositorekening te doen opheffen en het saldo aan hem/haar te doen uitkeren  in
geval er:

a. geen uitvaart van de begunstigde kan plaatshebben.

In dit geval zal het verzoek van de deposant(e) of diens nabestaanden vergezeld moeten gaan
van het in artikel 3 genoemde "bewijs van inschrijving" en zal slechts worden ingewilligd nadat ten
genoegen van het bestuur de onder a genoemde omstandigheid is aangetoond.

Artikel 7 Rente
Aan het begin - vóór 15 februari- van ieder kalenderjaar wordt de rente-indicatie voor dat jaar vastgesteld
door het bestuur en aan de depositorekeninghouder schriftelijk meegedeeld. Na afloop van ieder
kalenderjaar wordt door het bestuur de definitieve rente bepaald en op de depositorekening rente
bijgeschreven over dat kalenderjaar. De rente wordt niet uitgekeerd maar toegevoegd aan het depot. De
laatste rentebijschrijving vindt plaats over de periode tot en met de datum van opheffing van de
depositorekening.

Artikel 8 Beschikbaar bedrag
Op de overlijdensdatum van deposant(e) zal het beschikbare bedrag bestaan uit:
a. Het deelnamebedrag
b. De bijgeschreven rente
Het beschikbare bedrag wordt uitsluitend gebuikt om de kosten van de begrafenis of crematie
geheel of gedeeltelijk te voldoen.

Artikel 9 Uitkering bij overlijden
De Stichting is eerst dan gehouden tot verrekening van het beschikbare bedrag, wanneer de volgende
stukken betreffende de overleden deposant(e) zijn ontvangen:
a. Het bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 3
b. Een uittreksel uit het overlijdensregister
Het beschikbare bedrag wordt (uitsluitend) in mindering gebracht op de nota van Uitvaartzorg Noord
Veluwe B.V. of diens rechtsopvolgers.  Indien de uitvaartverzorging niet door Uitvaartzorg Noord Veluwe
B.V. zelf kan worden uitgevoerd, wijst Uitvaartzorg Noord Veluwe B.V. een andere uitvaartondernemer
aan. Het beschikbare bedrag kan uitsluitend ter bestrijding van de kosten verband houdend met de
begrafenis of crematie van de deposant(e) worden aangewend.



Artikel 10 Overlijden van deposanten niet tevens zijnde begunstigde
Indien een depositorekeninghouder overlijdt en de deposant(e) nog in leven is zal de
verantwoording van de depositorekening worden  verzonden aan de op de depositorekening
genoemde deposant(e)

Artikel 11 Persoonsregistratie
De persoonsgegevens en andere gegevens die door deposant(e) en depositorekeninghouder
worden overlegd, worden door de Stichting verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren
van de overeenkomst en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, het voorkomen en
bestrijden van fraude, het uitvoeren van activiteiten gericht op uitbreiding van de dienstverlening
en vergroting van relatiebestand en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 12 Kennisgeving
Alle mededelingen van de Stichting gericht aan het laatste door deposant(e) en
depositorekeninghouder opgegeven adres, worden geacht hem te hebben bereikt. Deposant(e)/
depositorekeninghouder is gehouden eventuele adreswijzigingen moeten binnen 14 dagen
schriftelijk worden gemeld aan de Stichting

Artikel 13 Overdracht
De Stichting heeft het recht al zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende
over te dragen aan een opvolger, mits deze opvolger treedt in alle rechten en verplichtingen
jegens de deposant en de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de
onderneming of een deel daarvan.

Artikel 13 Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting.
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