ALGEMENE VOORWAARDEN Uitvaartfonds
1. DOELSTELLING
Het uitvaartfonds is een fonds waar iedereen deelnemer van kan worden, ongeacht de leeftijd. Als deelnemer heeft u recht op
10% op de uitvaartkosten. De korting is niet van toepassing op de crematie of grafkosten..
2. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: FONDS: het Uitvaartfonds “Van de Weerd”, gevestigd te Ede.
BEWIJS VAN INSCHRIJVING: de akte, welke wordt verstrekt bij deelname in het fonds.
3. AANVRAGER
Degene die schriftelijk kenbaar heeft gemaakt deelnemer te worden van het uitvaartfonds, om de uitvaart van zichzelf, zijn/haar
kinderen tot 18 jaar door of vanwege VAN DE WEERD UITVAARTZORG te Ede te doen verzorgen.
De gezinsleden die opgenomen zijn in het lidmaatschap moeten op één en hetzelfde adres wonen, dat schriftelijk kenbaar is
gemaakt door de aanvrager.
4. AANVAARDING DEELNEMER IN HET UITVAARTFONDS
Door afgifte van het bewijs van inschrijving verklaren wij uw aanvraag te aanvaarden.
5. INGANGSDATUM DEELNEMER IN HET UITVAARTFONDS
De deelneming gaat in op de dag, waarop de eerste contributie is betaald. Bij overlijden in het eerste jaar van deelneming, heeft
de deelnemer geen recht op korting,, maar enkel recht op korting bij het gebruik van het uitvaartcentrum
6. UW WOONPLAATS
U als deelnemende personen worden geacht te wonen op het adreswijzing.
7. BETALING
De contributie moet jaarlijks worden betaald. De betaling geschiedt automatisch of door middel van een acceptgirokaart, welke
u toegezonden wordt.
8. CONTRIBUTIEKAART
Jaarlijks ontvangt u een contributiekaart als bewijs van lidmaatschap. Deze kaart is geldig gedurende één jaar en geeft, samen
met dit bewijs van inschrijving, recht op de genoemde korting.
9. OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden. Bij opzegging moet het bewijs van inschrijving worden
ingeleverd. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van de contributie.
10. BIJ OVERLIJDEN
Bij overlijden moet contact worden opgenomen met VAN DE WEERD UITVAARTZORG, Schaapsweg 79 te Ede. Telefoon 0318 –
650 000.
Dit korting wordt alleen berekend als de uitvaart door VAN DE WEERD UITVAARTZORG is verzorgd.
11. DUPLICAAT BEWIJS VAN INSCHRIJVING
Als het bewijs van inschrijving verloren is gegaan, kunt u desgewenst en tegen betaling van € 1,50 een duplicaat aanvragen.
12. ONMOGELIJKHEID TOT HET VERZORGEN VAN DE UITVAART
Indien ten gevolge van bijzondere omstandigheden geen uitvaart van de deelnemer kan plaatsvinden, wordt na overlegging van
een overlijdensakte het lidmaatschap beëindigd
13. ONVOORZIENE GEVALLEN
In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, beslist de directie van het uitvaartfonds.
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