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In alles persoonlijk.

Depositovoorziening Monique van Houtum
Uitvaartbegeleiding
Monique van Houtum
Uitvaartbegeleiding
biedt u de mogelijkheid
om de kosten voor
uw uitvaart, geheel of
gedeeltelijk te storten
bij Stichting Progredi.

Voor wie?
- Voor iedereen, onafhankelijk van uw
leeftijd of gezondheid.
- Indien u geen verzekering tegen
maandpremie kunt of wilt afsluiten
en toch zelf de kosten voor een
begrafenis of crematie wilt voldoen.
Een storting in het depositofonds kan
tevens een waardevolle aanvulling
betekenen op de door u in het verleden
gesloten verzekeringen.
De verzekerde bedragen en de
depositostorting zorgen er dan samen
voor dat er voldoende middelen zijn
om de begrafenis- of crematiekosten te
kunnen voldoen. Een geruststellende
gedachte dat alles goed geregeld is,
wanneer het moment daar is...
Hoe werkt het?
Het te storten bedrag is voor iedereen
verschillend, afhankelijk van de
persoonlijke wensen en of men al dan
niet geheel of gedeeltelijk verzekerd is.

In een persoonlijk gesprek met ons
vertelt u wat uw persoonlijke wensen
zijn voor uw uitvaart.
Op basis hiervan wordt een begroting
opgesteld en ontvangt u een concept
van de overeenkomst, waarvan
de uitvaartbegroting een integraal
onderdeel uitmaakt.
Nadat u de begroting en de overeenkomst hebt doorgenomen, beslist u of
en welk deel van het begrotingsbedrag
wenst te storten op de geblokkeerde
rekening van Stichting Progredi.
Uiteraard staan wij tot uw beschikking
voor eventuele nadere uitleg of
beantwoording van uw vragen.
Na uw overlijden zal er op basis
van de gemaakte afspraken een
uitvaartbegroting worden opgesteld,
met de op dat moment geldende
tarieven. Vanuit Stichting Progredi zal
dan meteen het reeds vooruitbetaalde
bedrag worden overgemaakt aan
Monique van Houtum Uitvaarbegeleiding.

i.s.m. Stichting Progredi
De voordelen:
- geen jarenlange premiebetaling
- geen leeftijdsgrens
- geen vragen over uw gezondheid of
medische keuring
- u bepaalt zèlf de hoogte van de storting
- deskundige adviezen inzake uw laatste
afscheid
- een veilige methode voor de kosten
van uw uitvaart
- uw geld staat veilig op een geblokkeerde
bankrekening
Uw geld is bij ons veilig. De stichting is
onafhankelijk en opereert volledig zelfstandig!
Verder belangrijk om te weten:
- Er wordt geen rente uitgekeerd op het
gestorte bedrag, maar er worden ook geen
administratie- en beheerskosten in rekening
gebracht.
- Er is een fiscale regelgeving van toepassing,
die te vinden is op www.belastingdienst.nl
onder vrijgestelde bezittingen.

- De taak van de uitvaartonderneming en de
Stichting eindigt nadat de uitvaart is verzorgd
en de eindafrekening is voldaan.
- Zij zullen verder géén rol spelen in de afwikkeling
van uw nalatenschap, noch enige rechten
daarop kunnen doen gelden, tenzij het een
vordering op de kosten voor de uitvaart betreft.
- Ingeval er onverhoopt sprake mocht zijn van
faillissement of het in surseance van betaling te
komen verkeren van de uitvaartonderneming
dan zal het gestorte bedrag na uw overlijden
en na overlegging van de factuur aan het
bestuur van de Stichting overgemaakt worden
aan de uitvaartondernemer waarvoor is gekozen.
- Het depositofonds is bedoeld om de kosten
van een begrafenis of crematie te betalen.
Het is een vooruitbetaling op de uitvaartkosten.
U kunt het depositofonds dan ook niet afkopen.
- De Depositovoorziening van Monique van
Houtum uitvaartbegeleiding valt niet onder het
depositogarantiestelsel zoals banken dat kennen.
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