
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1 Vereniging.

Dit huishoudelijk reglement van de Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe U.A.”, is
opgemaakt als aanvulling op de statuten van de Onderlinge en wel volgens artikel
19.

Artikel 2 Gegevens Leden.

Elk lid is verplicht een wijziging van zijn adres of gezinsomstandigheden schriftelijk
aan de Onderlinge mee te delen.
De Onderlinge mag afgaan op het haar laatstelijk meegedeelde adres.

Artikel 3 Klachten.

Het bestuur neemt alleen kennis van klachten, welke schriftelijk door de leden
worden ingediend.
De beslissing daarop van het bestuur wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager
en aan de betrokkenen.

Artikel 4 Leden

Hoofdleden
Hoofdlid is het hoofd des huizes. Onder hem / haar is men als gezin ingeschreven
als lid.
Als hoofdlid heb je de leeftijd van 18 jaar of ouder
De rechten en plichten van hoofd- en gezinsleden staan verwoord in het
huishoudelijk regelement.

Gezinsleden
Gezinsleden zijn diegenen die als echtgenoten / levenspartners of als kinderen van
het hoofdlid kunnen worden aangemerkt.
18 jarigen worden aangeschreven in het jaar opvolgend aan het jaar dat ze 18 zijn
geworden.
Tot 2 maanden na het door de vereniging versturen van dit schrijven, zijn de rechten
die gelden voor gezinsleden nog van kracht. Na deze periode van twee maanden
wordt men geacht zich hebben ingeschreven als zelfstandig hoofdlid.
Indien men zich niet inschrijft als lid vervallen de rechten, welke men had als
gezinslid en omschreven onder artikel 7.
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Artikel 5 Toetreding als lid

Voor toetreding als lid van de Onderlinge gelden de financiële voorwaarden :

18 tot 36 jaar                Kosteloze toetreding
Contributie zoals vastgesteld op de ledenvergadering

36 tot 41 jaar                Kosten toetreding € 100,00
Contributie zoals vastgesteld op de ledenvergadering

41 tot 46 Jaar                Kosten toetreding € 200,00
Contributie zoals vastgesteld op de ledenvergadering

46 tot 51 Jaar                Kosten toetreding € 300,00
Contributie zoals vastgesteld op de ledenvergadering.

Boven 51 Jaar                Kosten toetreding door bestuur te bepalen
Contributie zoals vastgesteld op de ledenvergadering

Het lidmaatschap gaat pas in na het voldoen van de verschuldigde aanbetaling. Na
het ingaan van het lidmaatschap heeft men te maken met één jaar wachtperiode,
waarin men nog geen recht heeft op uitkering van de tegemoetkoming in de
begrafeniskosten.
Uitzondering hierop vormen situaties door overmacht.

Artikel 6 Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan slechts, conform artikel 5 van de Statuten, schriftelijk
geschieden per het einde van het lopende kalenderjaar.

Artikel 7 Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering, welke jaarlijks in
mei of juni gehouden wordt.
Bij het niet voldoen aan de verplichtingen, zoals het betalen van de jaarlijkse
contributie, zal het bestuur overgaan tot royering als lid na een wachtperiode van
twee jaar. In deze wachtperiode zal het bestuur alles in het werk stellen het lid aan
zijn verplichtingen te laten voldoen.

Artikel 8 Rechten van de leden.

De kortingen op een uitvaart voor de leden van de Onderlinge Uitvaartzorg Noord
Veluwe zijn met ingang van 01-01-2021 als volgt:
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1. Bij gebruik van de diensten en voorzieningen van de Onderlinge Uitvaartzorg
Noord Veluwe een korting van € 2.750,00.

2. Bij een uitvaart die verzorgd word buiten het werkgebied, zonder gebruik van de
diensten en voorzieningen van de Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe, met als
reden het wonen of verblijven buiten het werkgebied bij overlijden geldt een
uitkering van de pakketwaarde te weten: € 1.600,00.

3. Wanneer geen gebruik word gemaakt van de diensten en-of voorzieningen van
de Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe, ten tijde van het wonen of verblijven in
het werkgebied van de Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe, vervallen de
ledenrechten t.a.v. een korting en wordt een bedrag ad
€ 250,00 uitgekeerd aan de nabestaanden.

Voorwaarde voor uitbetaling van de bedragen vermeld onder sub. 2 en 3 is het
inleveren van de akte van overlijden van het lid.

Artikel 9
Personen welke geen lid van de Onderlinge zijn kunnen gebruik maken van de
diensten van de Onderlinge volgens de tarieven zoals door het bestuur zijn
vastgesteld.

Artikel 10

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014

Artikel 11

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op aanvraag beschikbaar bij de
secretaris of penningmeester van de vereniging of te raadplegen op de website
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