Reglement
Stichting Dunweg Depositofonds
Begripsomschrijving:

Het tegoed

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
Dunweg Depositofonds: Het door Dunweg ingestelde fonds waarin
gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan plaatsvinden van de kosten
van een begrafenis of crematie van de deelnemer.
Dunweg Uitvaartzorg: onderneming voor uitvaartverzorging, gevestigd te Hoofddorp, oprichter van Stichting Dunweg Depositofonds en
haar direct gelieerde ondernemingen zoals Van der Putten & Dunweg
Uitvaartzorg te Lisse, Könst & Dunweg Uitvaartzorg te Nieuwkoop en
Spierings & Dunweg Uitvaartzorg te Hoofddorp en Natuurpark Geestmerloo te Alkmaar.
Bestuur: het bestuur van de Stichting Dunweg Depositofonds.
Begunstigde: Dunweg Uitvaartzorg of direct aan haar gelieerde
ondernemingen.
Dunweg Uitvaartzorg: de uitvaartonderneming.
Deposant: de persoon die de rekening opent en geregistreerd is
volgens het reglement van de Stichting Dunweg Depositofonds.
Deelnemer: de door de Deposant aangewezen persoon (of personen) voor wie gelden ingelegd worden voor de toekomstige uitvaart.
Deposant kan tevens Deelnemer zijn.

8. Na het overlijden van de Deelnemer wordt uit zijn/haar tegoed
de uitvaartnota van de begunstigde voor zover mogelijk betaald.
Van deze betalingen worden aan de opdrachtgever van de uitvaart
schriftelijk opgaven verstrekt. De uitvoerende uitvaartverzorger stuurt
separaat de restnota.
9. Indien door de Deposant meerdere Deelnemers op een Depositofondsrekening zijn aangewezen, zullen bij het eerste overlijden de
kosten van de uitvaart voor zover toereikend worden betaald met het
op dat moment aanwezige saldo van de Depositofondsrekening.
10.a. Een eventueel surplus bedrag op de Depositofondsrekening
wordt na overlijden van alle Deelnemers teruggestort aan de erfgenamen van de (laatste) Deelnemer. Van een surplus bedrag is sprake
als er na het betalen van de uitvaartnota een bedrag overblijft op de
Depositofondsrekening. Afhankelijk van de hoogte van het surplus kan
een verklaring van erfrecht gevraagd worden.
b. Een eventueel surplus bedrag op de Depositofondsrekening kan
in afwijking van het bepaald in artikel 9.a worden aangewend door
aanwijzing van een nieuwe deelnemer in het Depositofonds.

Doel
2. Het Depositofonds heeft tot enig doel de gelden aan te wenden om
de toekomstige uitvaart van de Deelnemer(s) te bekostigen. Bij het
in leven zijn van de Deelnemer(s) is het opnemen van gelden van de
Depositofondsrekening, zowel geheel als gedeeltelijk, uitgesloten.
Deelneming aan het Depositofonds
3.a. Opening van een Depositofondsrekening wordt gedaan door overschrijving op de rekening van de Stichting Dunweg Depositofonds.
b. Stortingen en aanvullende stortingen dienen min. € 500 te zijn.
Rente
4. Na afloop van ieder kalenderjaar wordt op de Depositofondsrekening rente bijgeschreven over dat kalenderjaar. De laatste rentebijschrijving vindt plaats over de periode tot en met de datum van
opheffing van de Depositofondsrekening in casu na overlijden van de
(laatste) Deelnemer op de betreffende Depositofondsrekening. De
rente-indicatie wordt voor ieder kalenderjaar vastgesteld door het Bestuur en voor 1 april van dat kalenderjaar aan de Deposant schriftelijk
medegedeeld.
Verantwoording aan de Deposant
5. Deposanten ontvangen van iedere mutatie in hun tegoed een dagafschrift, waarop vermeld staat: het vorige saldo, aard en bedrag van
de mutatie en het nieuwe saldo.
6. Indien de Deposant overlijdt en er nog één of meerdere Deelnemers in het fonds in leven zijn, zal de verantwoording van de Depositofondsrekening worden verzonden aan de op de Depositofondsrekening (eerst) genoemde Deelnemer.

Uitvaart door Dunweg Uitvaartzorg
11.a. De uitvaart, waarvoor de gelden zijn ingelegd, wordt conform
de statuten van Stichting Depositofonds uitgevoerd door Dunweg
Uitvaartzorg of direct aan haar gelieerde ondernemingen. Een uitvaart
wordt geacht te zijn uitgevoerd door Dunweg Uitvaartzorg, indien zij
de opdracht heeft gekregen, om de uitvaart te (doen) uitvoeren, ongeacht de woonplaats van de overledene. Dit impliceert dat er dan extra
kosten in rekening gebracht kunnen worden als de uitvaart buiten
onze regio plaatsvindt.
b. Vindt de melding en uitvoering van de uitvaart elders plaats,
dan wordt er een bedrag van € 250 administratiekosten in rekening
gebracht. De administratiekosten worden op het uit te keren Depositofondsbedrag in mindering gebracht. Om voor uitkering in aanmerking
te komen is een uitvaartnota en een akte van overlijden nodig.
Persoonsgegevens en Privacy
12. In het kader van de deelneming aan het Depositofonds, is het
Dunweg Depositofonds gerechtigd de persoonsgegevens van Deposant c.q. Gedeposeerde te verwerken. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder
begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Alle overige rechten en plichten van Deposant c.q. Gedeposeerde met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door het Dunweg
Depositofonds zijn opgenomen in de privacyverklaring op de website
Stichtingdunwegdepositofonds.nl.
Slotbepaling
13. Bedragen genoemd in het reglement kunnen door het Bestuur aan
de marktsituatie worden aangepast. In gevallen waarin dit reglement
niet voorziet beslist het Bestuur.

Het beheer
7. Het depositofonds beheert de deelnamenbedragen op een zodanige wijze dat bedoelde bedragen alsmede de overeengekomen
rentebijschrijvingen te allen tijde voor verrekening met de kosten van
begrafenis of crematie van de deelnemer beschikbaar zijn.

Hoofddorp, juni 2018

