
Algemene voorwaarden - Onderlinge Uitvaartmaatschappij Pekela U.A. / versie 2007 – nr. 1 
 
Artikel 1  GRONDSLAGEN 

 
De overeenkomst is gegrond op de in de aanvraag tot de verzekering verstrekte inlichtingen, statuten, huishoudelijk reglement, algemene/bijzondere voorwaarden en clausules van PEKELA. De verzekerde 
moet ten tijde van de door hem/haar of door verzekeringnemer ondertekende aanvraag gezond en niet onder behandeling van een geneesheer zijn. Wordt het risico van de verzekering door een onvolledige 
verklaring of opgave onjuist voorgesteld, dan is PEKELA gerechtigd zonder meer de overeenkomst nietig te verklaren. PEKELA zal alsdan bepalen welke terugbetaling billijk is. Acceptatie van een 
verzekeringsaanvraag blijkt uit afgifte van de polis (zie ook artikel 3).  
 
Artikel 2  BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 
PEKELA   : Onderlinge Uitvaartmaatschappij PEKELA U.A. te Oude Pekela; 
Verzekering  : uitvaartverzekering in natura; 
Verzekerde  : de persoon op wiens leven de verzekering gesloten is; 
Verzekeringnemer : contractspartij; de persoon die de verzekering sluit; 
Premie : het door verzekeringnemer aan PEKELA verschuldigde uit hoofde van de   gesloten verzekering. Onder premie wordt tevens verstaan: polis-, administratie-, mutatie- en incassokosten; 
Verzekerde bedrag : het op de polis vermelde bedrag, gebaseerd op het van toepassing verklaarde pakket op de polis (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven);  
Indexering : aanpassing van de polis in verband met gestegen kosten, waarbij ook het verzekerde bedrag en de premie worden aangepast; 
Vervaldatum : de datum waarop de premie telkens aan PEKELA verschuldigd is (1 januari, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven). 
 
Artikel 3  DATUM VAN INGANG 
 
Onder de voorwaarden genoemd in artikel 1, de bepalingen op het aanvraagformulier en afgifte van de polis zijn alle rechten en verplichtingen van kracht geworden op de datum zoals die is vermeld op de 
afgegeven polis. 
 
Artikel 4  POLISKOSTEN EN DUPLIKATEN  

 
Poliskosten komen voor rekening van verzekeringnemer. Op verzoek van verzekeringnemer en/of ten gevolge van een noodzakelijke wijziging in een bestaande polis kan een nieuwe polis (duplikaat) worden 
afgegeven tegen betaling van de dan geldende kosten. Bij afgifte van een duplikaat komt steeds de voorgaande polis te vervallen. 
 
Artikel 5  ONJUISTE LEEFTIJDSOPGAVE  
 
Indien de geboortedatum in de polis genoemd niet in overeenstemming blijkt met de werkelijke geboortedatum, kan te allen tijde te weinig/teveel ontvangen premie en rente worden nagevorderd/ gerestitueerd. 
PEKELA is gerechtigd, ook na overlijden van verzekerde, een bewijs te vorderen waaruit de juiste geboortedatum blijkt. 
 
Artikel 6  PREMIEBETALING 

 
De premie is gedurende tenminste 1 jaar verschuldigd en dient op de vervaldatum bij vooruitbetaling aan PEKELA (of aan een door haar erkende vertegenwoordiger) te worden voldaan tot de datum in de polis 
overeengekomen. Het niet tijdig innen van de premie door PEKELA of een door haar erkende vertegenwoordiger ontslaat de verzekeringnemer niet van de betalingsverplichting. Niet tijdige inning dient zo 
spoedig mogelijk bij PEKELA te worden gemeld. Een afgegeven polis geldt niet als betalingsbewijs. Premiebetaling eindigt bij overlijden van verzekerde overeenkomstig de polisbepalingen. 
 
Artikel 7  OPZEGGING  

 
Opzegging van de polis dient te geschieden middels een aangetekende en ondertekende brief van verzekeringnemer gericht aan PEKELA. Opzegging van de polis is uitsluitend mogelijk: 
a) indien de polis binnen 30 dagen na polisontvangst door verzekeringnemer aan PEKELA wordt geretourneerd. Verzekeringnemer wordt geacht de polis te hebben ontvangen op de dag na de dag van 

verzending door PEKELA. Reeds betaalde/ontvangen premie wordt pro rata gerestitueerd. De contractuele betalingstermijn van 1 jaar is dan niet van toepassing. 
b) voor zover een opzegging onder a) niet heeft plaatsgevonden, indien gedurende tenminste 1 jaar na ingangsdatum de overeengekomen premie is voldaan en daarnaast een opzegtermijn van 2 maanden 

voor de eerstvolgende vervaldatum in acht is genomen.  
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, betreffende incasso/inning van contractueel verschuldigde premie komen voor rekening van verzekeringnemer.  
Door opzegging, en accoordbevinding daarvan door PEKELA, komen alle rechten uit de polis te vervallen en komt premiebetaling te vervallen. Door opzegging eindigt tevens het lidmaatschap bij PEKELA.  
 
Artikel 8  VERVAL VAN RECHTEN 

 
Indien twee maanden na vervaldatum de premie niet of niet volledig is voldaan, komen de rechten uit de polis te vervallen, tenzij door PEKELA schriftelijk uitstel van betaling is verleend. Betalings-
achterstanden worden middels betalingsherinneringen aan verzekeringnemer kenbaar gemaakt (zie ook artikel 14).  
 
Artikel 9  VERREKENINGSCLAUSULE  
 
Indien na overlijden van bepaalde in de polis omschreven leveringen en/of diensten wordt afgezien, kunnen de door PEKELA vast te stellen (gemiddelde) kosten welke hiermee worden bespaard, desgewenst 
worden aangewend voor andere leveringen en/of diensten, verband houdende met de uitvaart, echter de totale uitkering zal nimmer meer bedragen dan het verzekerde bedrag van de polis.  
 
Artikel 10  MELDING NA OVERLIJDEN EN UITKERING 

 
In verband met de administratieve verwerking dienen de nabestaanden bij PEKELA onverwijld het overlijden van verzekerde te melden, waarna PEKELA opdracht tot verzorging zal geven, tenzij de verzorging 
reeds op andere wijze in de polis geregeld is (N.B.: indien PEKELA niet de uitvaart kan verzorgen, zal dit leiden tot een aangepaste uitkering van het verzekerde bedrag, een en ander ter bepaling van het 
bestuur van PEKELA). In verband met de opdracht tot verzorging dient PEKELA zo spoedig mogelijk in het bezit te worden gesteld van een bewijs van overlijden en de originele polis(sen). Indien een originele 
polis ontbreekt, zijn poliskosten verschuldigd voor het maken van een duplikaat. Uitkering van verzekerde bedragen vindt middels verrekening van gemaakte uitvaartkosten plaats en na ontvangst van alle 
vereiste bescheiden en akkoordbevinding door PEKELA.  
 
Artikel 11  BEPERKINGEN VOOR VERZEKERDEN BENEDEN DE LEEFTIJD VAN 3 JAAR 

 
Indien een verzekerde komt te overlijden en de leeftijd van 3 jaar nog niet is bereikt, vindt een aangepaste uitkering plaats, vast te stellen door PEKELA. 
De uitkering bedraagt minimaal € 1.200,- en is bestemd voor gemaakte uitvaartkosten. Voor zover het verzekerde bedrag van verzekerde lager is dan € 1.200,- geldt uitsluitend dit lagere verzekerde bedrag als 
uitkering voor gemaakte uitvaartkosten. 
 
Artikel 12  AANPASSING VERZEKERDE BEDRAGEN EN PREMIE DOOR INDEXERING 

 
Periodiek wordt de polis aanpast middels indexering. Door de indexering wordt de polis (verzekerd bedrag en premie) aangepast aan de gestegen kosten van PEKELA. De indexering wordt vastgesteld door 
directie/bestuur van PEKELA en zal jaarlijks (dan wel eens per aantal jaren als combinatie van voorafgaande jaren waarin niet geïndexeerd is i.v.m. te geringe kostenstijgingen) per 1 januari worden toegepast. 
Verzekeringnemer wordt op de hoogte gesteld van de indexering (schriftelijk of via een ander algemeen aanvaard communicatiemiddel  zoals advertentie, internet, e-mail en dergelijke). Stopzetting van de 
indexering is niet mogelijk, aangezien indexering onderdeel uitmaakt van de standaardpolis. Indexering (en het besluit tot indexering) is geen wijziging in de zin van artikel 59 boek 2 BW.  
 
Artikel 13  UITSLUITINGEN EN OVERIGE BEPERKINGEN 
 
PEKELA is geen uitkering verschuldigd indien verzekerde overlijdt tengevolge van: zelfmoord (of een poging daartoe) verricht binnen 2 jaar na ingang van de verzekering, een aktieve oorlogstoestand, het in 
dienst treden bij een vreemde krijgsmacht, molest, een aanslag met chemische of bacteriologische middelen, atoomreakties en radioaktieve straling (tenzij deze in verband staat met een medische behandeling 
van verzekerde) en terrorisme. Indien verzekerde of één van verzekerden in de polis genoemd op ingangsdatum 66 jaar of ouder is en geen verzekering tegen koopsom heeft afgesloten, wordt na overlijden 
binnen 1 jaar na ingangsdatum door PEKELA maximaal een derde deel van het verzekerde bedrag in de polis genoemd uitgekeerd als aandeel in de uitvaartkosten. 
 
Artikel 14  WOONPLAATS EN KENNISGEVINGEN 

 
Verzekeringnemer is verplicht adreswijzigingen terstond aan PEKELA door te geven en wordt geacht te wonen op het adres zoals vermeld op het aanvraagformulier of op het adres overeenkomstig de laatst 
verwerkte adreswijziging in de administratie van PEKELA. Alle mededelingen van PEKELA, gericht aan het adres van verzekeringnemer, worden geacht hem/haar te hebben bereikt. De kopie, welke in het 
bezit is van PEKELA, strekt tot volledig bewijs van de verzending van de desbetreffende mededeling. 
 
Artikel 15  PERSOONSREGISTRATIE, AANSPRAKELIJKHEID EN GESCHILLEN 

 
De aan PEKELA verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de persoonsregistratie, waarvan PEKELA houder is. Op deze persoonsregistratie zijn de wettelijke privacyregels van toepassing. Alle 
aantekeningen op de polis zijn slechts geldig, indien deze aantekeningen door de directie van PEKELA zijn geparafeerd en gedagtekend. PEKELA is niet aansprakelijk voor mededelingen gedaan in strijd met 
de algemene en bijzondere voorwaarden en clausules door anderen gedaan dan de directie/bestuur van Pekela. In gevallen waarin de polis niet voorziet zal door PEKELA, in overleg met verzekeringnemer dan 
wel de nabestaande(n), worden beslist. Geschillen dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan de directie/bestuur van PEKELA. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan verzekeringnemer een 
klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD; www.kifid.nl) te Den Haag, dan wel bij de bevoegde rechter van de plaats waar PEKELA gevestigd is (behoudens hogere voorziening). 
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 16  LEVENLOOS GEBOREN KINDEREN;BINNEN 30 DAGEN NA DE GEBOORTE OVERLEDEN KINDEREN  
 
Voor levenloos geboren kinderen waarvoor een lijkbezorgingsplicht geldt (24 weken en ouder), alsmede kinderen die binnen 30 dagen na de geboorte zijn komen te overlijden zonder verzekerd te zijn geweest, 
wordt een bedrag uitgekeerd op de kosten van de uitvaart van ten hoogste € 1.200,-. Voorwaarde is wel dat één van de natuurlijke ouders reeds 2 maanden of langer bij PEKELA verzekerd is en PEKELA in 
het bezit wordt gesteld van de benodigde bescheiden (zie artikel 10). 
 
Artikel 17  GEZINSPOLIS 
 
Alle kinderen van meerderjarige verzekerden die ten tijde van het sluiten de verzekering de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, evenals kinderen van meerderjarige verzekerden geboren na het sluiten 
van de verzekering, zijn medeverzekerd mits zij schriftelijk bij PEKELA zijn aangemeld als verzekerde. Artikel 11 is van toepassing. PEKELA zal voor medeverzekering van aangemelde minderjarige kinderen 
een opslag op de premie berekenen. De hoogte van de opslag is ongeacht het aantal minderjarige kinderen en wordt jaarlijks door PEKELA vastgesteld. Voor medeverzekerde minderjarige kinderen eindigt de 
verzekering bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Zij kunnen echter, ongeacht hun gezondheidstoestand, aansluitend als verzekerde tegen individuele premiebetaling geaccepteerd worden tot hetzelfde 
verzekerde bedrag als in de polis genoemd. 


