
Verzekerd van een afscheid zoals u dat wenst

Uitvaart op Maat 
verzekering

Voordelen Yarden Uitvaart op Maat verzekering

•  U stelt op basis van uw uitvaartwensen zelf  de hoogte van het verzekerd 

bedrag vast;

•  Aan te passen aan veranderende wensen door verhogen, verlagen of  

indexeren van het verzekerd bedrag; 

•  Keuze uit maandelijkse of  jaarlijkse premiebetaling of  eenmalige koop-

som. En een combinatie van beide is mogelijk;

•  Eenvoudig aan te passen aan veranderde gezinssituatie, kinderen  

(gratis) mee te verzekeren;

• Afsluiten verzekering tot 75-jarige leeftijd;

• Zelf  keuze maken hoe lang u premie wilt betalen;

•  Volledige vrijheid om eigen uitvaart in te vullen en uitvaartondernemer 

te kiezen;

•  Als u het afscheid door Yarden Uitvaartzorg laat verzorgen, kunt u  

profiteren van 10% Ledenvoordeel. Dan kan Yarden Uitvaartzorg 10% 

extra, bovenop het verzekerd bedrag, toekennen. Dit aanvullende  

budget kunt u vrij besteden aan diensten van Yarden Uitvaartzorg;

•  We hebben een Gouden Oor Erkenning, dit houdt in dat we luisteren 

naar klanten en effectief  handelen.
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Rekenvoorbeeld

De hoogte van het verzekerd bedrag hangt volledig af  van uw situatie 

en wensen. Bijvoorbeeld Marjolein (30 jaar) en Edwin (32 jaar). Zij  

hebben net samen hun eerste huis gekocht. Zij willen nu alles geregeld 

hebben, ook hun uitvaartverzekering. Marjolein wil na de begrafenis 

een uitgebreide borrel met hapjes en drankjes. Edwin kiest voor een 

eenvoudige crematie. Op grond van die wensen kiest Marjolein voor 

een verzekerd bedrag van € 7.000,- en Edwin kiest voor een verzekerd 

bedrag van € 4.000,-. Voor Sara (2 jaar) kiezen ze een verzekerd  

bedrag van € 7.000,-. Voor de drie verzekeringen kiezen ze een premie-

duur van 30 jaar. Marjolein betaalt daarvoor € 9,66. Edwin € 5,84 en 

voor dochter Sara betalen ze € 4,97 per maand.

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist van Nederland en heeft al meer dan 100 

jaar ervaring met het verzorgen van uitvaarten. De ervaring van Yarden 

leert dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het 

rouwproces. Daarom ondersteunt en inspireert zij nabestaanden bij het 

organiseren en verzorgen van een begrafenis of  crematie. Maximale per-

soonlijke aandacht voor iedere klant staat voor Yarden centraal. Voor, 

tijdens en na het afscheid. Elke individuele afscheidswens is hierbij het 

belangrijkste uitgangspunt. Yarden maakt dit afscheid betaalbaar door 

het aanbieden van verzekeringen met een lage premie. Zodat nabestaan-

den nooit voor verrassingen komen te staan. 

Yarden is één van de grootste uitvaartorganisaties van ons land en wij 

staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. De vereniging telt 

bijna één miljoen leden en heeft geen winstoogmerk. Met 41 uitvaart-

centra, 23 crematoria, 30 franchisenemers Uitvaartzorg en 7 begraaf-

plaatsen in heel Nederland zit Yarden altijd bij u in de buurt. Voor meer 

informatie kijk op www.yarden.nl.



Iedere begrafenis of crematie is anders. De 

een is uitgebreid, met alles erop en eraan. De 

andere is eenvoudig, met alleen dat wat nodig 

is voor een waardig afscheid. En hiertussen is 

alles mogelijk. Daarom biedt de Uitvaart op 

Maat verzekering van Yarden u een passende 

oplossing. Aan de hand van uw wensen stelt u 

zelf uw verzekering op maat samen.

Wat biedt de verzekering u?

Yarden is een natura- 

sommenverzekeraar. Dit 

betekent dat u voor uzelf  

een bedrag verzekert dat 

u wilt besteden aan de 

kosten van uw uitvaart. 

Zelf  bepaalt u de hoogte 

van het verzekerd bedrag. 

Onze verzekering biedt  

u volledige vrijheid bij de 

invulling van de uitvaart 

zoals uitvaartverzorger, 

kist en rouwkaarten. U 

bepaalt dus zelf  hoe de 

uitvaart eruit komt te zien. 

Yarden vergoedt deze uit-

vaartkosten tot het maxi-

maal verzekerd bedrag. 

Vergoeding is op basis van 

originele facturen en  

direct aan de uitvaartver-

zorger of  nabestaande. 

Uw nabestaanden ontvan-

gen geen geldbedrag. Met 

een uitvaartverzekering 

heeft u het goed geregeld 

voor uzelf  en u belast uw  

dierbaren hier niet mee.

Uw wensen

Wat zijn uw wensen? Denk 

aan begraven of  cremeren, 

bloemen, volgauto’s of  een 

passend drankje en hapje. 

Wordt het een sobere of  

juist een uitbundige plech-

tigheid? Wij luisteren naar 

uw ideeën en verzorgen uw 

afscheid zoals u dat wenst. 

Wist u dat een uitvaart al 

gauw € 8.000,- kost? Onze 

uitvaartcalculator op  

www.yarden.nl helpt u bij 

het berekenen van de kos-

ten voor uw begrafenis of  

crematie. U kunt uw uit-

vaartwensen bij Yarden of  

elders vastleggen en delen 

met uw dierbaren. Later uw 

uitvaartwensen invullen kan 

ook. Uw nabestaanden re-

gelen (na uw overlijden) een 

uitvaartverzorger. Deze 

helpt hen met het regelen 

Uw wensen goed geregeld 
met de Yarden Uitvaart  
op Maat verzekering

3%. Ieder jaar stijgen na-

melijk de kosten van een 

uitvaart. Zolang u premie 

betaalt en de indexatie aan 

heeft staan, blijft uw verze-

kerd bedrag automatisch 

stijgen met 3%. Dit heeft 

van de uitvaart. Uiteindelijk 

zijn het altijd uw nabestaan-

den die beslissen hoe uw 

uitvaart er uit komt te zien.

Uw budget

Als u een beeld heeft van 

uw wensen en wellicht kos-

ten, besluit u voor welk 

bedrag u zich wilt verzeke-

ren. Voor uw verzekering 

betaalt u premie. Het pre-

miebedrag is naast de 

hoogte van het verzekerd 

bedrag afhankelijk van uw 

leeftijd en het aantal jaren 

dat u premie wilt betalen. 

U kiest uit: 10, 20, 30 jaar 

of  tot uw 65e of  85e jaar. 

Zo kijkt u of  de premie die 

daar bij hoort, binnen uw 

budget past. Door het ver-

zekerd bedrag te verhogen 

of  te verlagen stelt u zelf  

de premie vast. Veranderen 

uw wensen gedurende de 

looptijd, dan past u het 

verzekerd bedrag aan via 

een verzoek aan Yarden. U 

kunt een verzekering vanaf   

€ 1.500,- afsluiten. In 

plaats van een verzekering 

met premiebetaling kunt u 

ook kiezen voor een koop-

som. Met een koopsom 

betaalt u als het ware de 

verzekeringspremies in één 

keer. Ook heeft u de keuze, 

bij het afsluiten of  later, 

om het verzekerd bedrag 

jaarlijks te indexeren met 

wel gevolgen voor de pre-

mie. Of  u echter goed bent 

verzekerd is ook afhanke-

lijk van uw persoonlijke 

wensen voor uw uitvaart. 

Controleer daarom elke 

twee tot vijf  jaar of  uw 

Stap over naar Yarden

Heeft u elders nog een 

uitvaartverzekering 

lopen en wilt u over-

stappen naar Yarden. 

We helpen u graag om 

uw oude verzekering op 

te zeggen door een 

opzegbrief  voor u te 

versturen. Wel zo mak-

kelijk en geen gedoe 

voor u! Regel het en ga 

naar www.opzeggen.nl/

yarden/verzekering.

wensen en uw verzekering 

nog op elkaar aansluiten. 

Voor uzelf of gezin

Heeft u een gezin of  bent u 

zwanger? Vanaf  20 weken 

zwangerschap, en baby’s tot 

6 maanden na de geboor-

te, zijn automatisch gratis 

meeverzekerd voor maxi-

maal € 2.500,-. 

Een kind is vanaf  6 maan-

den tot 18 jaar gratis mee-

verzekerd, als uw kind is 

aangemeld en geaccep-

teerd door Yarden. Uw kind 

is verzekerd, gelijk aan het 

hoogst verzekerd bedrag 

van één van de verzekerde 

ouders. U betaalt hier geen 

premie voor. Zodra uw kind 

18 jaar wordt, vervalt deze 

dekking. Een eigen verze-

kering voor uw kind afslui-

ten kan ook. Het voordeel 

hiervan is dat uw kind na 

zijn 18e verjaardag ook 

verzekerd blijft tegen een 

lage premie per maand. U 

kunt er dan voor kiezen om 

uw kind zelf  de premie te 

laten betalen. 

Afsluiten verzekering zoals 

u dat wenst 

Bij Yarden kunt u op verschil-

lende manieren informatie 

krijgen en/of  een uitvaart-

verzekering afsluiten.

•  Via een persoonlijk of  tele-

fonisch gesprek met een 

van onze medewerkers.  

Bel voor een afspraak met 

0800 1292 of  ga naar 

www.yarden.nl;

•  Via een persoonlijk advies-

gesprek met een onafhan-

kelijke tussenpersoon;

•  Of  sluit direct af  via  

www.yarden.nl.

Yarden maakt afscheid  

nemen bereikbaar voor 

iedereen met de Uitvaart 

op Maat verzekering, en 

door te werken zonder  

winstoogmerk. Een goed 

afscheid helpt je immers 

verder.

We streven naar een waardig en betaalbaar 

afscheid van het leven bereikbaar te maken 

voor iedereen. De Yarden Uitvaart op Maat 

verzekering past bij uw behoefte:

•  Natura-sommenverzekering, geen geld-

bedrag voor nabestaanden maar wel  

vergoeding van uitvaartkosten;

•  Zelf  de hoogte van het verzekerd bedrag 

aan de hand van uw uitvaart wensen  

bepalen;

•  Tussentijds verhogen of  verlagen van het 

verzekerd bedrag is mogelijk;

•  Verzekerd bedrag vanaf  € 1.500,- tot 

maximaal € 20.000,-;

•  Indexeren van het verzekerd bedrag,  

tussentijds aan- en uit te zetten;

•  Een passende premie betaaltermijn kiezen 

van 10, 20, 30 jaar, of  tot 65e of  85e jaar;

•  Kinderen (gratis) mee te verzekeren;

•  Persoonlijk invullen van de uitvaart;

•  Vrije keuze uitvaartverzorger;

•  Premie of  koopsom betalen, of  een  

combinatie van beide;

•  Premievrij maken of  afkopen van de  

verzekering;

•  Drie gezondheidsvragen beantwoorden 

met ja of  nee. 

Kenmerken Yarden Uitvaart op Maat verzekering

Verzekerd 
van een 
goed  
afscheid
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Afsluiten verzekering zoals 

u dat wenst 

Bij Yarden kunt u op verschil-

lende manieren informatie 

krijgen en/of  een uitvaart-

verzekering afsluiten.

•  Via een persoonlijk of  tele-

fonisch gesprek met een 

van onze medewerkers.  

Bel voor een afspraak met 

0800 1292 of  ga naar 

www.yarden.nl;

•  Via een persoonlijk advies-

gesprek met een onafhan-

kelijke tussenpersoon;

•  Of  sluit direct af  via  

www.yarden.nl.

Yarden maakt afscheid  

nemen bereikbaar voor 

iedereen met de Uitvaart 

op Maat verzekering, en 

door te werken zonder  

winstoogmerk. Een goed 

afscheid helpt je immers 

verder.

We streven naar een waardig en betaalbaar 

afscheid van het leven bereikbaar te maken 

voor iedereen. De Yarden Uitvaart op Maat 

verzekering past bij uw behoefte:

•  Natura-sommenverzekering, geen geld-

bedrag voor nabestaanden maar wel  

vergoeding van uitvaartkosten;

•  Zelf  de hoogte van het verzekerd bedrag 

aan de hand van uw uitvaart wensen  

bepalen;

•  Tussentijds verhogen of  verlagen van het 

verzekerd bedrag is mogelijk;

•  Verzekerd bedrag vanaf  € 1.500,- tot 

maximaal € 20.000,-;

•  Indexeren van het verzekerd bedrag,  

tussentijds aan- en uit te zetten;

•  Een passende premie betaaltermijn kiezen 

van 10, 20, 30 jaar, of  tot 65e of  85e jaar;

•  Kinderen (gratis) mee te verzekeren;

•  Persoonlijk invullen van de uitvaart;

•  Vrije keuze uitvaartverzorger;

•  Premie of  koopsom betalen, of  een  

combinatie van beide;

•  Premievrij maken of  afkopen van de  

verzekering;

•  Drie gezondheidsvragen beantwoorden 

met ja of  nee. 

Kenmerken Yarden Uitvaart op Maat verzekering

Verzekerd 
van een 
goed  
afscheid
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Verzekerd van een afscheid zoals u dat wenst

Uitvaart op Maat 
verzekering

Voordelen Yarden Uitvaart op Maat verzekering

•  U stelt op basis van uw uitvaartwensen zelf  de hoogte van het verzekerd 

bedrag vast;

•  Aan te passen aan veranderende wensen door verhogen, verlagen of  

indexeren van het verzekerd bedrag; 

•  Keuze uit maandelijkse of  jaarlijkse premiebetaling of  eenmalige koop-

som. En een combinatie van beide is mogelijk;

•  Eenvoudig aan te passen aan veranderde gezinssituatie, kinderen  

(gratis) mee te verzekeren;

• Afsluiten verzekering tot 75-jarige leeftijd;

• Zelf  keuze maken hoe lang u premie wilt betalen;

•  Volledige vrijheid om eigen uitvaart in te vullen en uitvaartondernemer 

te kiezen;

•  Als u het afscheid door Yarden Uitvaartzorg laat verzorgen, kunt u  

profiteren van 10% Ledenvoordeel. Dan kan Yarden Uitvaartzorg 10% 

extra, bovenop het verzekerd bedrag, toekennen. Dit aanvullende  

budget kunt u vrij besteden aan diensten van Yarden Uitvaartzorg;

•  We hebben een Gouden Oor Erkenning, dit houdt in dat we luisteren 

naar klanten en effectief  handelen.
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Transistorstraat 10, Postbus 10118, 1301 AC Almere
0800 1292, www.yarden.nl

Rekenvoorbeeld

De hoogte van het verzekerd bedrag hangt volledig af  van uw situatie 

en wensen. Bijvoorbeeld Marjolein (30 jaar) en Edwin (32 jaar). Zij  

hebben net samen hun eerste huis gekocht. Zij willen nu alles geregeld 

hebben, ook hun uitvaartverzekering. Marjolein wil na de begrafenis 

een uitgebreide borrel met hapjes en drankjes. Edwin kiest voor een 

eenvoudige crematie. Op grond van die wensen kiest Marjolein voor 

een verzekerd bedrag van € 7.000,- en Edwin kiest voor een verzekerd 

bedrag van € 4.000,-. Voor Sara (2 jaar) kiezen ze een verzekerd  

bedrag van € 7.000,-. Voor de drie verzekeringen kiezen ze een premie-

duur van 30 jaar. Marjolein betaalt daarvoor € 9,66. Edwin € 5,84 en 

voor dochter Sara betalen ze € 4,97 per maand.

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist van Nederland en heeft al meer dan 100 

jaar ervaring met het verzorgen van uitvaarten. De ervaring van Yarden 

leert dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het 

rouwproces. Daarom ondersteunt en inspireert zij nabestaanden bij het 

organiseren en verzorgen van een begrafenis of  crematie. Maximale per-

soonlijke aandacht voor iedere klant staat voor Yarden centraal. Voor, 

tijdens en na het afscheid. Elke individuele afscheidswens is hierbij het 

belangrijkste uitgangspunt. Yarden maakt dit afscheid betaalbaar door 

het aanbieden van verzekeringen met een lage premie. Zodat nabestaan-

den nooit voor verrassingen komen te staan. 

Yarden is één van de grootste uitvaartorganisaties van ons land en wij 

staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. De vereniging telt 

bijna één miljoen leden en heeft geen winstoogmerk. Met 41 uitvaart-

centra, 23 crematoria, 30 franchisenemers Uitvaartzorg en 7 begraaf-

plaatsen in heel Nederland zit Yarden altijd bij u in de buurt. Voor meer 

informatie kijk op www.yarden.nl.
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