RUBRIEK UITVAARTVERZEKERING NATURA

MODEL VG-MV-100

ARTIKEL 1
Algemeen
1.
Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en zijn van toepassing op de naturauitvaartverzekeringsovereenkomst, zoals neergelegd in de polis welke is gesloten tussen Velten Assuradeuren BV als
gevolmachtigde van Monuta Verzekeringen N.V. als verzekeraar en verzekeringnemer
2.
de verzekering heeft tot doel de verzorging van de uitvaart van de verzekerde binnen de grenzen van Nederland.
3.
Als grondslag van de verzekering gelden de door de verzekeringnemer en/of de verzekerde verstrekte gegevens op het
aanvraag formulier en/of andere door hen gedane opgaven.
4.
De verzekeringnemer en de verzekerde zijn verplicht tot aan de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst alle
relevante gegevens aan Monuta mede te delen. Relevant zijn in ieder geval de verklaringen omtrent de gegevens die
voorkomen op
het aanvraagformulier voor deze verzekering, gehanteerd door Monuta. onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens en/of
verzwijging maken de verzekering nietig
ARTIKEL 2
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Velten Assuradeuren BV
gevolmachtigde van de verzekeraar Monuta, te weten de naamloze vennootschap Monuta
Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn;
Verzekeringnemer:
degene op wiens naam de verzekeringsovereenkomst met Velten Assuradeuren BV is aangegaan en die
daardoor verplicht is de premie te voldoen of diens rechtsopvolger(s);
Verzekerde:
degene op wiens leven de verzekering is gesloten en wiens uitvaart overeenkomstig hetgeen Velten
Assuradeuren BV en de verzekeringnemer zijn overeengekomen en zoals omschreven in de polis zal
worden verzorgd;
Polis:
het schriftelijk stuk ondertekend door Velten Assuradeuren BV waarin de verzekeringsovereenkomst,
waarop deze oorwaarden van toepassing zijn, is neergelegd;
Premievervaldag:
de dag waarop de premie blijkens de polis moet zijn betaald;
Ingangsdatum:
de datum op de polis als zodanig vermeld waarop de dekking ingaat, mits eerste premiebetaling tijdig
heeft plaatsgevonden;
Kind:
het wettige, onwettige, gewettigde en/of officieel geadopteerde kind;
Scheiding:
hieronder wordt tevens verstaan beëindiging van een geregistreerd partnerschap.
ARTIKEL 3
Aanspraken van de verzekerde
1. Velten Assuradeuren BV verbindt zich de uitvaart van de verzekerde in Nederland te doen verzorgen als omschreven in de polis,
mits de verzekeringnemer aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst heeft voldaan en, behoudens het bepaalde in dit artikel,
ongeacht door welke oorzaak en onder welke omstandigheden het overlijden ook plaatsvindt.
2. Velten Assuradeuren BV is uitsluitend verplicht tot uitkeringen in de vorm van het doen verzorgen van een uitvaart. Derhalve kan
in beginsel geen uitkering in geld worden gedaan. Mocht in uitzonderingsgevallen met toestemming van Velten Assuradeuren BV
door of namens de erfgenamen van de verzekerde zelf opdracht gegeven zijn tot het verzorgen van de uitvaart, dan kan uitkering
in geld slechts dienen tot vergoeding van de aldus gemaakte kosten, tegen overlegging van een declaratie en betaalbewijzen.
3. Bij overlijden in het buitenland worden de kosten van het vervoer van de overledene naar plaats van inwoning van de
4. overledene in Nederland vergoed, indien en voorzover deze kosten niet reeds door een andere verzekering worden gedekt.
4. Voor de volgens de omschrijving op de polis te leveren goederen en diensten gelden de goederen en diensten welke door
Velten Assuradeuren BV worden gehanteerd.
5. Vindt de uitvaart buiten Nederland plaats dan zullen de door Velten Assuradeuren BV te vergoeden uitvaartkosten ten hoogste
gelijk zijn aan de kosten die een in de polis omschreven uitvaart met zich mee zouden brengen indien deze verzorgd zou zijn
door Velten Assuradeuren BV zelf. In zo'n geval dient naast een bewijs van overlijden, de originele uitvaartnota te worden
overgelegd tezamen met een betalingsbewijs.
6. Velten Assuradeuren BV is geheel van haar verplichtingen uit deze overeenkomst ontheven indien :
a. het overlijden van de verzekerde het gevolg is van zelfdoding binnen 24 maanden na de ingangsdatum van de
verzekering;
b. het overlijden van de verzekerde het rechtstreeks gevolg is van oorlog, burgeroorlog of daarmee overeenkomende
situaties;
c. het overlijden van de verzekerde het rechtstreekse gevolg is van atoomkernreacties of natuurrampen;
d. de overeenkomst met Velten Assuradeuren BV om welke reden dan ook wordt beëindigd .
ARTIKEL 4
Kinderen
1. Voor minderjarige kinderen bestaat een premievrijstelling voor de verzekering tot een waarde van de verzekerde prestat ie gelijk
aan de verzekering van de ouder(s).
Indien na de datum van totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst één of meerdere kinderen worden geboren, dient
binnen 1 jaar daarvan melding te worden gedaan aan Velten Assuradeuren BV. Na scheiding van de ouders of door overlijden
één hunner, is betaling van de premie voor de minderjarige kinderen tevens vrijgesteld, indien de met de voogdij belaste ouder
verzekerd blijft. Indien beide ouders komen te overlijden voordat de kinderen meerderjarig zijn, blijven de kinderen premievrij als
voorheen.
2. Bij overlijden van kinderen als vermeld in lid 1, alsmede bij levenloos geboren kinderen na een zwangerschap van tenminste 24
weken waarvan één van de ouders bij Velten Assuradeuren BV als verzekerde staat ingeschreven, geldt dat de uitvaart verzorgd
wordt volgens de algemeen gebruikelijke normen, zulks ter beoordeling van Velten Assuradeuren BV.
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ARTIKEL 5
Verplichtingen bij overlijden
1. Binnen 24 uur na het overlijden van de verzekerde dient van dat overlijden bij Velten Assuradeuren BV melding te worden
gemaakt.
2. De opdracht tot het verzorgen van de uitvaart dient verstrekt te worden aan Velten Assuradeuren BV. Laatstgenoemde verbindt
zich de uitvaart te verzorgen of te doen verzorgen.
3. Niet-nakoming van de bepalingen in lid 1 en lid 2 leidt tot verlies van alle rechten uit hoofde van deze overeenkomst.
ARTIKEL 6
Ingang, instandhouding en opzegging verzekering
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gaat de verzekering in zodra de eerste of enige premie aan Velten Assuradeuren BV
is betaald en de polis is uitgereikt, maar niet eerder dan de op de polis vermelde ingangsdatum.
2. De verzekeringnemer heeft het recht om de verzekeringsovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen
binnen 14 dagen na ontvangst van de polis en de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.
3. Rechtsgeldige opzegging door de verzekeringnemer, behoudens de in lid 2 genoemde mogelijkheid, kan alleen plaatsvinden
tegen de eerstvolgende premievervaldag. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn
van twee maanden.
ARTIKEL 7
Verplichting tot premiebetaling
1. De premie moet op de premievervaldag aan Velten Assuradeuren BV zijn voldaan.
2. Indien de verzekeringnemer toestemming heeft gegeven tot automatisch incasseren van de premie, dient deze zorg te dragen
voor voldoende saldo
op bank- of Postbankrekening. Wanneer blijkt dat bij herhaling onvoldoende saldo aanwezig is, staakt
Velten Assuradeuren BV de automatische incasso en dient de verzekeringnemer de premie middels een toe te sturen acceptgiro
te voldoen.
3. Ten aanzien van de verzekerde eindigt de verplichting tot premiebetaling van rechtswege bij diens overlijden, doch de reeds
betaalde of verschuldigd geworden premie blijft onverminderd verschuldigd. De verzekeringnemer kan ook overigens geen
aanspraak maken op terugbetaling van reeds betaalde premies en/of kwijtschelding van nog verschuldigde premies.
ARTIKEL 8
Niet tijdige betaling van de premie
1. Als de premie niet binnen uiterlijk 30 dagen na de premievervaldag wordt voldaan, is rente verschuldigd en wel voor elke, vanaf de
premievervaldag tot aan de dag van betaling verstreken maand waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand
wordt gerekend; deze rente is gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente maar bedraagt ten minste 6% per jaar.
2. Bij achterstand in de premiebetaling kan Velten Assuradeuren BV de verzekeringsovereenkomst met onmiddellijke ingang
opzeggen.
3. Indien achterstand in de premiebetaling ontstaat van meer dan één maand zal de dekking zijn opgeschort. Na volledige betaling
vervalt de opschorting en is de verzekerde op de dag volgend op de dag van ontvangst van het verschuldigde voor
de
resterende periode waarin de premie is betaald in zijn rechten hersteld.
4. Tijdens opschorting zijn alle rechten en aanspraken van alle betrokken verzekerden jegens Velten Assuradeuren BV opgeschort.
5. Indien er bij overlijden van een verzekerde sprake is van achterstand in de premiebetaling van minder dan drie maanden, dan kan
door betaling binnen twee weken na dat overlijden van al hetgeen opeisbaar verschuldigd is, de dekking met
terugwerkende
kracht hersteld worden.
6. Alle kosten vallende op de incasso van verschuldigde premies, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor
rekening van de verzekeringnemer.
ARTIKEL 9
Uitkeringen
1. Velten Assuradeuren BV is eerst dan gehouden tot het verstrekken van de verzekerde prestatie, wanneer door haar de hieronder
genoemde
stukken betreffende de overleden verzekerde zijn ontvangen:
a. de polis van de verzekerde;
b. een uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand;
c. desverlangd: bewijsstukken dat de verzekeringnemer ten minste de laatste twaalf ma anden voorafgaande aan het overlijden aan
alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Velten Assuradeuren BV heeft het recht de in lid 1 bedoelde bewijsstukken als haar eigendom te behouden.
ARTIKEL 10
Administratieve bepalingen
1. Wijzigingen, aanvullingen of aantekeningen op de polis c.q. het aanhangsel bij de polis zijn alleen rechtsgeldig en/of bindend
voor Velten Assuradeuren BV, indien deze als zodanig gewaarmerkt en getekend zijn door of namens de directie.
2. De rechten onder deze verzekering zijn hoogst persoonlijk en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen.
3. Indien aan Velten Assuradeuren BV aannemelijk is gemaakt, dit ter beoordeling van Velten Assuradeuren BV, dat de polis
verloren is gegaan of vernietigd, kan de verzekering is aangetekend. Door het afgeven van het duplicaat komt de oorspronkelijke
polis te vervallen.
4. Alle rechten op een uitkering en alle andere rechtsvorderingen uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende, vervallen na
verloop van vijf jaar. De termijn vangt aan op het moment dat de rechten en rechtsvorderingen opeisbaar worden c.q.
geldend gemaakt kunnen worden.
5. Velten Assuradeuren BV heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van een bepaalde categorie van verzekeringen en bloc
te wijzigen.
Behoort deze verzekering tot zo een categorie, dan is Velten Assuradeuren BV gerechtigd de premie en/of de
voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum .
De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de
termijn in de mededeling genoemd schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum
die in de mededeling door Velten Assuradeuren BV is genoemd.
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Deze beëindiging vindt echter niet plaats indien:
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.
6. Kennisgevingen door Velten Assuradeuren BV aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij Velten
Assuradeuren BV bekende adres.
7. Alle belastingen geheven of te heffen op de te betalen premies of uit te keren bedragen, komen voor rekening van de
verzekeringnemer.
8. Velten Assuradeuren BV heeft het recht al haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende over te dragen a an
een opvolgend rechtspersoon, mits deze opvolger treedt in alle rechten en verplichtingen jegens de verzekerde en/of de overgang
plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming of een deel daarvan.
9. Indien en voorzover in de polis en/of daarbij behorend(e) aanhangsel(s) van deze polisvoorwaarden is afgeweken prevaleert het in
de polis, respectievelijk het aanhangsel, bepaalde.
10.D e bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens
kunnen worden opgenomen in de door Velten Assuradeuren BV gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy reglement van toepassing.
11.O p deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassin g
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