PC Uitvaart Deposito

Voorwaarden Top depositorekening
Artikel 1 - Begripsomschrijving:
Bestuur:
Het Bestuur van PC Uitvaart Deposito
PC Uitvaart Deposito:
PC Uitvaart Deposito, gevestigd aan de
Kabelweg 22, 1014 BB Amsterdam,
welke depositorekeningen van Depositorekeninghouders beheert.
Depositorekeninghouder:
De persoon die de depositorekening opent ten
behoeve van de Deposant.
Deposant:
De door de Depositorekeninghouder aangewezen persoon voor wie gelden ingelegd
worden ter dekking van de kosten van diens
toekomstige uitvaart.
PC Uitvaart Begeleiding:
De besloten vennootschap PC Uitvaart
Begeleiding (onderdeel van PC Uitvaart),
gevestigd aan de Kabelweg 22, 1014 BB
Amsterdam.
Raad van Toezicht:
Een raad bestaande uit minimaal drie natuurlijke personen met als taak het toezicht
houden op het beleid van het Bestuur.
Saldo:
Het totaal van de op de depositorekening
ingelegde gelden, ontvangen polisuitkeringen
en bijgeschreven rente.
Surplus:
Het bedrag dat resteert op de depositorekening na betaling van alle kosten met
betrekking tot de uitvaart van de Deposant.
Regio:
Gemeenten in Noordwest-Nederland waarin
PC Uitvaart (inclusief het dienstenpakket van
UitvaartCompact) actief is. De lijst met
gemeenten is opgenomen in artikel 12 van
de voorwaarden.
UitvaartCompact:
Online uitvaart met vast dienstenpakket.
UitvaartCompact is onderdeel van
PC Uitvaart.
Artikel 2 - Doel
PC Uitvaart Deposito heeft tot enig doel het aanbieden van een
depositorekening ter financiering van een door PC Uitvaart Begeleiding te
verzorgen toekomstige uitvaart van een bij opening van de depositorekening
aangewezen Deposant in de Regio.
Artikel 3 - Opening Depositorekening
De depositorekening wordt geopend, nadat het PC Uitvaart deposito een
‘Aanvraag Top depositorekening’ heeft ontvangen en de eerste storting
(minimaal € 6.000,-) is voldaan. Namens het Bestuur wordt een ‘Bewijs van
Inschrijving’ aan de Depositorekeninghouder verstrekt.
Artikel 4 - Storting
Stortingen worden gedaan door overschrijving op het IBAN
NL56RABO0313583072 ten name van PC Uitvaart Deposito.
Het maximaal in te leggen bedrag op een depositorekening is € 10.000,-.
Artikel 5 - Rente
5.1 De rentevergoeding over het Saldo wordt na afloop van elk kalenderjaar
door het Bestuur en de Raad van Toezicht vastgesteld en bedraagt
minimaal 2%.
5.2 Na afloop van elk kalenderjaar wordt op de depositorekening rente
bijgeschreven over dat kalenderjaar.
5.3 Bij aanvang van elk kalenderjaar wordt door het Bestuur de voorlopige
rentevergoeding schriftelijk aan de Depositorekeninghouder meegedeeld.
5.4 De laatste rentebijschrijving vindt plaats over de periode tot en met de
datum van overlijden van de Deposant op basis van de voorlopige
rentevergoeding zoals bedoeld in artikel 5.3.

Artikel 6 - Verantwoording aan de Depositorekeninghouder
6.1 Depositorekeninghouder ontvangt afschrift van mutaties in het Saldo.
6.2 Indien de Depositorekeninghouder en de Deposant verschillende personen
zijn en de Depositorekeninghouder overlijdt, wordt de Deposant Depositorekeninghouder.
Artikel 7 - Uitkering saldo
7.1 Bij het in leven zijn van de Deposant is het uitkeren van het Saldo, zowel
geheel als gedeeltelijk, uitgesloten.
7.2 Na het overlijden van de Deposant worden uit het Saldo alle kosten met
betrekking tot de uitvaart van de Deposant voor zover mogelijk betaald.
Van deze betalingen worden aan de opdrachtgever van de uitvaart
schriftelijke opgaven verstrekt.
7.3 Een eventueel Surplus groter dan € 250,- wordt niet uitgekeerd en zal
worden gestort op een nieuwe of reeds bestaande depositorekening aan
te wijzen door de erfgenamen van de Deposant. Erfgenamen dienen naar
genoegen van het Bestuur aan te tonen dat zij tot toewijzing van het
Surplus gerechtigd zijn. Op verzoek dient een verklaring van erfrecht te
worden overgelegd.
7.4 Een Surplus, dat niet binnen vijf jaar na het overlijden van de Deposant
aan een andere depositorekening is toegewezen, vervalt aan PC Uitvaart
Deposito.
Artikel 8 - Uitvaart door PC Uitvaart Begeleiding
8.1 De uitvaart van de Deposant behoort conform het doel van PC Uitvaart
deposito uitgevoerd te worden door PC Uitvaart Begeleiding in de Regio.
Tevens valt onder PC Uitvaart Begeleiding het dienstenpakket van UitvaartCompact.
8.2 De opdrachtgever van de uitvaart van de Deposant ontvangt uit hoofde
van PC Uitvaart Begeleiding een korting van 5% op de kosten van de
dienstverlening van PC Uitvaart Begeleiding. De korting is niet geldig voor
het dienstenpakket van UitvaartCompact.
8.3 Indien de opdracht voor het uitvoeren van de uitvaart van de Deposant,
in strijd met artikel 2, aan een onderneming niet-zijnde PC Uitvaart
Begeleiding wordt gegeven, zal een bedrag van 10% van het Saldo met
een maximum van € 250,- op het Saldo in mindering worden gebracht. Het
bestuur kan dit bedrag naar aanleiding van algemene prijsontwikkelingen
aanpassen. Erfgenamen dienen naar genoegen van het Bestuur aan te
tonen dat zij tot toewijzing van het Saldo gerechtigd zijn. Op verzoek dient
een verklaring van erfrecht te worden overgelegd.
8.4 PC Uitvaart Begeleiding verzorgt uitvaarten in de Regio. Is de Deposant
woonachtig buiten de Regio of verhuist de Deposant naar een gemeente
buiten de Regio, dan kan de uitvaart niet door PC Uitvaart Begeleiding
worden verzorgd en worden extra kosten zoals omschreven in artikel 8.3
in mindering gebracht op het Saldo.
8.5 Een Saldo, dat niet binnen vijf jaar na het overlijden van de Deposant
aan een andere depositorekening is toegewezen, vervalt aan PC Hooft
Deposito.

Artikel 9 - Relatie PC Uitvaart Begeleiding
Bij het openen van een depositorekening wordt de Deposant automatisch
relatie van PC Uitvaart Begeleiding en regelmatig op de hoogte gehouden van
nieuws over en rondom PC Uitvaart Begeleiding.
Artikel 10 - Opheffing Depositorekening
Opheffing van de depositorekening vindt plaats na uitkering van het volledige
Saldo.
Artikel 11 - Slotbepaling
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het Bestuur.
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Artikel 12 - Gemeenten dienstverlening PC Uitvaart begleiding

Persoonlijke begeleiding PC Uitvaart Begleiding
De gemeenten waar PC Uitvaart Begeleiding persoonlijke dienstverlening aanbiedt zijn:
Aalsmeer
Haarlem
Almere
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Alphen aan den Rijn
Haarlemmermeer
Amstelveen
Heemskerk
Amsterdam
Heemstede
Beemster
Hillegom
Beverwijk
Hoorn
Blaricum
Hilversum
Bloemendaal
Huizen
Castricum
Koggenland
De Ronde Venen
Kaag en Braassem
Diemen
Landsmeer
Drechterland
Laren
Edam-Volendam
Lelystad
Enkhuizen
Lisse
Gooise-Meren
Medemblik
Graft - De Rijp		

Nieuwkoop
Oostzaan
Ouder-Amstel
Purmerend
Stede Broec
Stichtse Vecht
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Weesp
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort
Zeevang

Dienstenpakket UitvaartCompact
De gemeenten waar het dienstenpakket van UitvaartCompact wordt aangeboden,
bestaat uit de gemeenten waar persoonlijke begeleiding wordt aangeboden plus onderstaande gemeenten:
Alblasserdam
Hendrik-Ido-Ambacht
Albrandswaard
Houten
Alkmaar
IJsselstein
Amersfoort
Katwijk
Anna Paulowna
Korendijk
Baarn
Krimpen aan den IJssel
Barendrecht
Langedijk
Bergambacht
Lansingerland
Bergen (NH.)
Leerdam
Bernisse
Leiden
Binnenmaas
Leiderdorp
Bodegraven-Reeuwijk
Leidschendam-Voorburg
Brielle
Liesveld
Bunnik
Lopik
Bunschoten
Maassluis
Capelle aan den IJssel
Midden-Delfland
Cromstrijen
Montfoort
De Bilt
Nederlek
Delft
Niedorp
Den Helder
Nieuwegein
Dordrecht
Nieuw-Lekkerland
Dronten
Noordwijk
Eemnes
Noordwijkerhout
Giessenlanden
Oegstgeest
Gorinchem
Opmeer
Gouda
Oud-Beijerland
Graafstroom
Ouderkerk
Hardinxveld-Giessendam
Oudewater
Harenkarspel
Papendrecht
Heerhugowaard
Pijnacker-Nootdorp
Heiloo
Ridderkerk
Hellevoetsluis		

Rijswijk
Rotterdam
Schagen
Schermer
Schiedam
Schoonhoven
‘s-Gravenhage
Sliedrecht
Soest
Spijkenisse
Strijen
Teylingen
Utrecht
Vianen
Vlaardingen
Vlist
Voorschoten
Wassenaar
Westland
Westvoorne
Wieringen
Wieringermeer
Woerden
Zederik
Zeewolde
Zeist
Zijpe
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zuidplas
Zwijndrecht

Maart 2017

