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Ardanta
Uitvaartverzekeringen met alle vrije keus
Uw eigen uitvaart is niet iets waar u dagelijks bij stil wilt staan. Toch is het van belang

Alles over praktische zaken rond de dood

om over een aantal zaken na te denken. Misschien stelt u zich de vraag of u wel een

Ardanta heeft een site ontwikkeld waar u informatie vindt over praktische zaken rond

uitvaartverzekering nodig heeft. Als blijkt dat een uitvaartverzekering toch een goe-

de dood. De site biedt structuur en houvast voor iedereen die met een overlijden te

de keuze is, dan heeft Ardanta uitvaartverzekeringen die u volgens uw persoonlijke

maken krijgt. Een tijdsbalk helpt u stap voor stap wanneer welke praktische zaken

wensen kunt samenstellen. Uniek is dat u zelf kunt bepalen wie de uitvaart verzorgt.

moeten worden geregeld. Wat moet u of uw nabestaande bijvoorbeeld doen op de

Bij de verzekeringen in deze brochure heeft u altijd vrije keus van uitvaartverzorger.

eerste dag van een overlijden? En wat kan dan nog even wachten? U vindt er checklists voor dag 1, dag 2 tot 5 en dag 6 en verder.

Drie manieren om uw nabestaanden zorg uit handen te nemen
Ardanta biedt drie verschillende verzekeringsvormen waarin uw wensen een

Inzicht in financiële situatie rond doodgaan

belangrijke rol kunnen spelen. Daarmee neemt u dus nú al de regie in handen voor uw

Ook biedt de site inzicht in de financiële kant rond doodgaan. Een checklist helpt

eigen uitvaart. Om u een zo goed mogelijk beeld te geven van de uitvaartkosten,

inzicht te krijgen in uw huidige financiële situatie. Hierdoor kunt u een inschatting

heeft Ardanta de Uitvaartkostenmeter ontwikkeld. Een handig hulpmiddel dat u een

maken of er financieel iets moet worden geregeld of dat er al voldoende middelen

indicatie geeft hoeveel een uitvaart kan gaan kosten. U kunt de Uitvaartkostenmeter

beschikbaar zijn. Kijkt u op doodgaanendoorgaan.nl

in deze brochure vinden. Ook kunt u de uitvaartkosten invullen op www.ardanta.nl.
Lees de mogelijkheden die Ardanta u biedt eens rustig door. Heeft u een goed
beeld hoe uw uitvaart eruit moet zien, bespreek dit dan met uw adviseur. Die
zorgt er namelijk voor dat uw persoonlijke wensen worden verzekerd. Wilt u
uw persoonlijke wensen vastleggen voor uw nabestaanden? Vraag uw adviseur
dan ook om de brochure “Over persoonlijke wensen, nabestaanden en praktisch regelwerk”. En lees alles over wat u nu zelf al kunt regelen. Ook kunt u op
www.mijnardanta.nl uw persoonlijke wensen digitaal vastleggen.
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“Ik voel me heel sterk verbonden met mijn familie en mijn
roots. Dat is mijn essentie. En als het eenmaal zover is, dan
kan mijn uitvaart zelfs in mijn vaderland plaatsvinden.”
Sebahat
Als een kind levenloos wordt geboren, dan
vragen wij alleen een bewijs van overlijden van

Ingrid Wolvinga,

de Burgerlijke Stand. Kunt u deze niet krijgen,

Adviseur

dan is een medische verklaring voldoende.

“Het Geld Garant Uitvaartplan

De belangrijkste kenmerken

Uw kind is dan maximaal meeverzekerd voor

is ideaal voor u als u nu al hele

van deze verzekering

het hoogst verzekerde bedrag van de ouder(s).

Het Geld Garant Uitvaartplan is om

Wij vergoeden de uitvaartkosten aan de hand

specifieke wensen heeft. Of juist

Een uitkering van het verzekerde bedrag aan wie u wilt

verschillende redenen een aantrekkelijke

van de rekeningen.

Het Geld Garant Uitvaartplan is een uitvaartverzekering die

verzekering. Kijkt u maar mee:

precies doet wat het belooft: geld uitkeren als er kosten voor een

• Uitvaartverzorging door wie u wilt

Geld Garant Uitvaartplan

uitvaart moeten worden gemaakt. Aan wie ú wilt. Niets meer en niets
minder. De verzekering kent een aantrekkelijke premie, een vijfjaar-

U heeft vrije keuze.
• U bepaalt aan wie wordt uitgekeerd

• Emotionele nazorg

Dit is namelijk allemaal mogelijk

werking van kinderen tot 18 jaar als een ge-

bij deze verzekering.”

zinslid komt te overlijden, ter waarde van € 500.
• Inclusief ongevallendekking

Bij het afsluiten van de verzekering kunt u

kinderdekking, een ongevallendekking en maximale vrijheid. Met

ook aangeven aan wie het verzekerde bedrag

Als het overlijden het gevolg is van een

moet worden uitgekeerd.

ongeval wordt tot de leeftijd van 65 jaar

• U kunt kiezen voor een automatische 		

zien en hoe hoog het beschikbare bedrag moet zijn.

vijfjaarlijkse verhoging (dit geldt niet bij
een eenmalige koopsom)
	25% van het verzekerde bedrag tot maximaal

U neemt zelf de regie in handen.
Dus ook wie de uitvaart verzorgt en waar.

€ 2.500 extra uitgekeerd.
• Slechts drie gezondheidsvragen bij het
aanvragen van de verzekering
• Premiebetaling zoals u dat zelf wilt

Een van de grote voordelen van deze verzekering is dat u alles

€ 15.000. Uw premie wordt dan aangepast

helemaal zelf bepaalt. U neemt dus de totale regie van uw eigen

aan het nieuwe verzekerde bedrag. U hoeft

per jaar of een eenmalige koopsom.

uitvaart in handen, zonder dat u verplicht bent om bepaalde

geen gezondheidsvragen te beantwoorden.

• U bepaalt ook zelf de duur van uw

standaarddiensten

af

te

nemen.

Dit

kan

heel

aantrekke-

• Kinderdekking tot 18 jaar

Per maand, per kwartaal, per half jaar of

premiebetaling

lijk zijn wanneer u een aantal eigen wensen heeft die bij een

Als uw kind is aangemeld en medisch is

20 of 30 jaar, tot in uw 65ste, 80ste of 85ste

eigen manier van leven horen. Maar ook wanneer u bijvoorbeeld

geaccepteerd, dan is hij of zij maximaal

levensjaar. De premie is afhankelijk van uw

in het buitenland bent geboren en u daar ook uw uitvaart wilt laten

meeverzekerd voor het hoogst verzekerde

leeftijd.

plaatsvinden. Of wanneer u in Nederland bent geboren maar in het

bedrag van de ouder(s). U hoeft hiervoor al-

buitenland uw uitvaart wilt laten verzorgen. Hoe u het ook wilt: ú be-

leen drie gezondheidsvragen voor uw kind te

Een ruime leeftijdsgrens om u op deze manier

paalt de hoogte van het bedrag en Ardanta keert uit. Heel eenvoudig.

beantwoorden.

te kunnen verzekeren.
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overlaten aan uw nabestaanden.

Deskundige hulp, speciaal voor de rouwver-

lijkse verhoging van het verzekerde bedrag (hiervoor kunt u kiezen),
deze verzekering legt u dus ook zelf vast hoe uw uitvaart eruit komt te

niet. En als u uw uitvaart wilt

• Afsluiten tot en met 75 jaar
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“We hebben sinds enkele maanden
onze eigen kapsalon. Nog even en
dan verwachten we ons kind.
Denken aan een uitvaart doen we
dan ook maar even niet. Maar het
is allemaal wel prima geregeld.”
Zorg Garant Uitvaartplan
Een goed verzorgd basispakket dat u zelf naar wens kunt
aanvullen
Deze uitvaartverzekering biedt u de zekerheid dat de basis goed
wordt verzorgd. Maar zorgt er ook voor dat er daarnaast ruimte is voor
uw persoonlijke wensen: daar kunt u extra geld voor reserveren. Met
deze uitvaartverzekering (plus uw persoonlijke wensen) is uw uitvaart
dus goed geregeld. Daarnaast biedt deze verzekering u een aantal
aantrekkelijke extra’s.
De inhoud van het pakket. Een goede basis.
Als u een Zorg Garant Uitvaartplan afsluit, bent u in elk geval
verzekerd van de volgende diensten: een uitvaartleider en vier
dragers, het verzorgen van de overledene, een rouwauto naar de
dichtstbijzijnde begraafplaats of crematorium, een kist van eikenfineer met een vlak deksel, 100 rouwbrieven met enveloppen en
porti, een volgwagen in de gemeente waar de uitvaart plaatsvindt, vervoer van de overledene van huis of ziekenhuis naar de
aula, twee overlijdensbewijzen en een condoleanceregister.

Dennis en Marijke
Alles wat u moet weten: helder en duidelijk
Wat zijn de productkenmerken? Zodat u zeker
weet dat alles zo geregeld is zoals ú dat wilt,
als u deze verzekering afsluit.
• Eén telefoontje naar (0800) 33 33 000
neemt bij overlijden zorg uit handen
	Eigen keuze in uitvaartverzorging is hierbij
ook mogelijk.
• Rekeningen worden rechtstreeks aan de
uitvaartverzorger betaald
	Uw nabestaanden hebben dus geen extra
zorgen over de afhandeling en hoeven niets
voor te schieten.
• Een extra aanvulling bovenop het basispakket
	U kunt een extra bedrag verzekeren voor uw
eigen wensen.
• Kinderdekking tot 18 jaar
	Als uw kind is aangemeld en medisch is
geaccepteerd, dan is hij of zij maximaal meeverzekerd voor de hoogst verzekerde dekking
van de ouder(s). U hoeft hiervoor alleen drie gezondheidsvragen voor uw kind te beantwoorden. Als een kind levenloos wordt geboren, dan
vragen wij alleen een bewijs van overlijden van
de Burgerlijke Stand. Kunt u deze niet krijgen,
dan is een medische verklaring voldoende. Uw
kind is dan maximaal meeverzekerd voor het
de hoogst verzekerde dekking van de ouder(s).
• Jaarlijkse indexering
	Het dienstenpakket en het aanvullende
bedrag worden waardevast gehouden tegen
levenslange premiebetaling.

• E motionele nazorg
Deskundige hulp, speciaal voor de rouw
verwerking van kinderen tot 18 jaar als een
gezinslid komt te overlijden, ter waarde van
€ 500.
• Slechts drie gezondheidsvragen bij het
aanvragen van de verzekering
• Inclusief ongevallendekking
Als het overlijden het gevolg is van een
ongeval wordt tot de leeftijd van 65 jaar
€ 2.500 extra uitgekeerd.
• Inclusief werelddekking
	De verzekering dekt ook de vervoerskosten
voor het terugbrengen van de overledene
naar Nederland (als u hiervoor niet ergens
anders bent verzekerd).
• Vrij vervoer binnen Nederland
	De overledene wordt opgehaald van de
plaats van overlijden en overgebracht naar
huis of naar de aula.
• Afsluiten tot en met 75 jaar
	Een ruime leeftijdsgrens om u op deze manier
te kunnen verzekeren.
• Premiebetaling zoals u dat zelf wilt
	Per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.
• U bepaalt ook zelf de duur van uw
premiebetaling
	20 of 30 jaar, tot in uw 65ste, 80ste of 85ste
levensjaar. De premie is afhankelijk van uw
leeftijd.

Hans Oude Hilberink,
Adviseur

“Als u uw gezin zoveel mogelijk wilt
ontzien. En u het vooral belangrijk
vindt dat de basis goed is geregeld,
dan kunt u denken aan het Zorg
Garant Uitvaartplan.
En u kunt ook heel erg gemakkelijk
een persoonlijke draai aan deze
verzekering geven. Dit kan met
een extra aanvulling. Ik adviseer
mijn klanten hier graag over.”

Verder zijn ook het graf en de grafrechten of de crematiekosten,
het gebruik van de aula, opbaring en koffie na de uitvaart
meeverzekerd voor een gezamenlijk maximum van € 1.942 (2015).
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“Als ik op mijn motor zit, vergeet ik alles. Die vrijheid… daar kan helemaal niks aan
tippen. Mijn motor moet dus ook deel uitmaken van mijn uitvaart. Noem me maar
een freak. Deze twee meiden kennen me al wat langer.”
Chris, Anja en Gitte
Geld Geregeld Uitvaartplan
Geen zorgen meer over de administratieve afhandeling
Met het Geld Geregeld Uitvaartplan kunt u zelf bepalen hoe uw uitvaart eruit komt te zien en wie de uitvaart verzorgt. En over de kosten van de uitvaart hoeft u zich geen zorgen te maken: die worden
rechtstreeks aan de uitvaartverzorger vergoed. En dat kan natuurlijk
een belangrijk gegeven zijn. Zeker als u niet wilt dat uw nabestaanden
worden geconfronteerd met het voorschieten van kosten of met de
hele administratieve afhandeling. Verder kent deze verzekering een
aantrekkelijke premie, een vijfjaarlijkse verhoging van het verzekerde
bedrag (hiervoor kunt u kiezen), kinderdekking, een ongevallendekking en maximale vrijheid. U heeft dus alle vrijheid om zelf keuzes te
maken en u hoeft geen zorgen meer te hebben over de betaling van
de rekeningen.
Wat u nu vastlegt, is zoals u wilt dat het gebeurt
Een van de grote voordelen van deze verzekering is dat u alles
helemaal zelf bepaalt. Dus geen standaarddiensten, geen standaardkist of standaardplechtigheid. Zelfs de uitvaartverzorger kiest u zelf.
En dat kan in bepaalde situaties een groot voordeel zijn. Bijvoorbeeld
wanneer u in het dagelijkse leven gewend bent om er een bepaalde levenstijl op na te houden en u dat wilt laten terugkomen in uw
uitvaart. Maar ook wanneer u niet in Nederland bent geboren en
uw uitvaart in het buitenland wilt laten plaatsvinden. Of wanneer u in
Nederland bent geboren maar in het buitenland uw uitvaart wilt laten
verzorgen. Hoe u het ook wilt: u bepaalt de hoogte van het bedrag en
Ardanta keert het bedrag uit aan de uitvaartverzorger.

De belangrijkste kenmerken van deze
verzekering
Het Geld Geregeld Uitvaartplan is om verschillende redenen een aantrekkelijke verzekering.
Kijkt u maar mee:
• Rekeningen worden rechtstreeks aan de
uitvaartverzorger betaald
	Uw nabestaanden hebben dus geen extra zorgen over de afhandeling en hoeven niets voor te
schieten.
• U kunt een uitvaart verzekeren tot € 15.000
	Dit is het maximale bedrag dat u kunt verzekeren.
• Uitvaartverzorging zoals u zelf wilt
U heeft een vrije keuze.
• U kunt kiezen voor een automatische vijfjaarlijkse verhoging
	25% van het verzekerde bedrag tot maximaal
€ 15.000. Uw premie wordt dan aangepast aan
het nieuwe verzekerde bedrag. U hoeft geen
gezondheidsvragen te beantwoorden.
• Kinderdekking tot 18 jaar
	Als uw kind is aangemeld en medisch is
geaccepteerd, dan is hij of zij maximaal meeverzekerd voor het hoogst verzekerde bedrag van de
ouder(s). U hoeft hiervoor alleen drie gezondheidsvragen voor uw kind te beantwoorden.
Als een kind levenloos wordt geboren, dan
vragen wij alleen een bewijs van overlijden van
de Burgerlijke Stand. Kunt u deze niet krijgen,
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dan is een medische verklaring voldoende.
Uw kind is dan maximaal meeverzekerd voor
het hoogst verzekerde bedrag van de ouder(s).
Wij vergoeden de uitvaartkosten aan de hand
van de rekeningen.
• Emotionele nazorg
Deskundige hulp, speciaal voor de rouwverwerking van kinderen tot 18 jaar als een
gezinslid komt te overlijden, ter waarde van
€ 500.
• Inclusief ongevallendekking
	Als het overlijden het gevolg is van een
ongeval wordt tot de leeftijd van 65 jaar
€ 2.500 extra uitgekeerd.
• Slechts drie gezondheidsvragen bij het
aanvragen van de verzekering
• Premiebetaling zoals u dat zelf wilt
	Per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.
• U bepaalt ook zelf de duur van uw
premiebetaling
	20 of 30 jaar, tot in uw 65ste, 80ste of 85ste
levensjaar. De premie is afhankelijk van uw
leeftijd.
• Afsluiten tot en met 75 jaar
	Een ruime leeftijdsgrens om u op deze manier
te kunnen verzekeren.

Susan Tip,
Adviseur

“Als u het aan de ene kant
belangrijk vindt dat u uw eigen
keuzes kunt blijven maken.
Maar aan de andere kant uw
partner wilt ontzien in de financiële
afhandeling. Kijkt u dan eens naar
het Geld Geregeld Uitvaartplan.’’
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Raad en daad van uw eigen adviseur
en alles in rust met hem of haar door te spreken. Uw adviseur kan u daarin gericht verder adviseren. Als u

Klantgericht: daarvan kunt u
zeker zijn

een uitvaartverzekering afsluit, dan kan uw adviseur kosten in rekening brengen. Dit staat vermeld in het

Ardanta heeft het Keurmerk Klantgericht

dienstverleningsdocument dat u van uw adviseur ontvangt.

Verzekeren. U kunt er dan ook op rekenen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Daarom is het goed om een afspraak te maken met uw adviseur

Heeft u een keuze voor een bepaalde verzekering gemaakt?
Als u een keuze voor een bepaalde verzekering heeft gemaakt, dan maakt uw adviseur de verzekering volgens
uw wensen en de gemaakte afspraken in orde. Als u daar, om wat voor reden dan ook, niet tevreden over bent,

dat u als klant centraal staat bij ons. Wij
komen onze beloftes na en doen er alles aan
om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

dan kunt u deze tot 30 dagen na ontvangst kosteloos en zonder uitleg terugsturen. Uw uitvaartverzekering

Meer uitleg over het keurmerk kunt u vinden

wordt dan beëindigd. Voordat u een verzekering afsluit, ontvangt u van uw adviseur de polisvoorwaarden en een

op www.keurmerkverzekeraars.nl

dienstverleningsdocument. De polisvoorwaarden kunt u ook vinden op www.ardanta.nl. Op deze site vindt u nog
meer interessante informatie, zoals productleeswijzers en de meest gestelde vragen. U kunt onze verzekering niet
afkopen. Wel kunt u de verzekering premievrij maken. Wilt u uw verzekering in de toekomst premievrij maken? Dan
betaalt u geen premie meer en blijft er een bedrag staan dat na overlijden wordt uitgekeerd.

Wensen en financiële situatie altijd in beeld. Mijn Ardanta
Uw gegevens over uw uitvaartverzekering heeft u met Mijn Ardanta 24 uur per dag / 7 dagen in de week in
beeld. Ardanta vindt het erg belangrijk dat u altijd weet hoe u bent verzekerd. Heeft u al ideeën hoe uw uitvaart
eruit moet komen te zien? Dan kunt u deze ook vastleggen (en wijzigen) in Mijn Ardanta. Zijn er wijzigingen in
uw persoonlijke situatie? Geef deze wijzigingen dan eenvoudig via www.mijnardanta.nl aan ons door.

Eén telefoonnummer om alles te regelen
Is er op een gegeven moment daadwerkelijk sprake van een overlijden, dan heeft Ardanta een speciaal
telefoonnummer beschikbaar dat u 24 uur, op elke dag van het jaar kunt bellen:

(0800) 33 33 000
Ardanta zorgt op dat moment dat de uitvaartverzorger wordt ingeschakeld.
Daarvoor werken we samen met uitvaartverzorgers in heel Nederland, die een goede naam hebben opgebouwd. En dat doen we met diep respect voor de persoonlijke wensen van de overledene en de gevoelens van
de nabestaanden. U bent natuurlijk ook vrij om een uitvaartverzorger van uw eigen keuze in te schakelen.
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Ardanta is een handelsnaam van ASR
Ardanta is een handelsnaam van ASR
Levensverzekering N.V. Zij zijn onderdeel van
Levensverzekering N.V. Zij zijn onderdeel van ASR
ASR Nederland N.V. ASR Levensverzekering N.V.
Nederland N.V. ASR Levensverzekering N.V. heeft
heeft een vergunning van De Nederlandsche
een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V.
Bank N.V. en is opgenomen in het register van
en is opgenomen in het register van de Autoriteit
de Autoriteit Financiële Markten onder nummer
Financiële Markten onder nummer 12000396.
12000396. ASR Levensverzekering N.V. kan opASR Levensverzekering N.V. kan optreden als
treden als aanbieder van uitvaartverzekeringen.
aanbieder van uitvaartverzekeringen. Voor de
Voor de klachtenprocedure van Ardanta kunt u
klachtenprocedure van Ardanta kunt u kijken op
kijken op www.ardanta.nl.
www.ardanta.nl.
Ardanta
Ardanta
De Ruyterlaan 8 – 7511 JH Enschede
De Ruyterlaan 8 – 7511 JH Enschede, Nederland
Tel. (053) 488 11 22
Tel. (053) 488 11 22
info@ardanta.nl • www.ardanta.nl
info@ardanta.nl • www.ardanta.nl
BTW nummer NL001028716B01
BTW nummer NL001028716B01
HR 30000847 Utrecht
HR 30000847 Utrecht

UITV A A RT k o s t e n METER
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Basiskosten

Rouwdienst

Voor elke uitvaart gelden basiskosten en deze zijn bij een begrafenis en een crematie gelijk. Onder deze kosten vallen de kosten
voor het regelen en verzorgen van de uitvaart (inclusief het personeel en een rouwauto), het verzorgen van de administratieve
formaliteiten, gebruik aula en het opbaren van de overledene.

• Rouwdienst in de kerk
• Rouwdienst in een rouwcentrum

€
€

Bedrag

€

Bedrag

€

2.200

Kist
De prijs van een kist is afhankelijk van de uitvoering en het
materiaal. De hier genoemde prijzen zijn een gemiddelde
en gelden dus als richtprijzen.
• Eenvoudig
• Standaard
• Luxe

€
€
€

Bedrag

€

500
600
1.100

Begrafenis/crematie
De totale uitvaartkosten hangen voor een groot deel af van uw
keuze voor een begrafenis of een crematie.

Begrafenis*

€

3.000

*De kosten van een begrafenis bestaan uit grafrechten en de
kosten van het begraven. Hier zijn de gemiddelde kosten van
een huurgraf voor 20 jaar opgenomen. Wilt u een opgave van
de gemiddelde kosten in uw regio, kijk dan op www.ardanta.nl

Crematie

Advertenties
500
250

• Advertentie in een regionaal dagblad vanaf
• Advertentie in een landelijk dagblad vanaf
• Advertentie in beide vanaf

€
€
€

Bedrag

€

650
1.200
1.850

Volgauto’s
• één volgauto
• twee volgauto’s
• drie volgauto’s

€
€
€

Bedrag

€

200
400
600

Bloemen
• Eenvoudig
• Standaard
• Luxe

€
€
€

Bedrag

€

100
150
250

Koffietafel met cake
• Koffietafel voor 50 personen
• Koffietafel voor 100 personen
• Koffietafel voor 150 personen

€
€
€

Bedrag

€

275
550
825

Grafsteen
• Staande grafsteen
• Liggende grafsteen
• Grafmonument

€
€
€

Bedrag

€

1.500
2.000
2.500

Rouwbrieven
Onvoorziene kosten

(inclusief enveloppen en postzegels)
• 50 rouwbrieven
• 100 rouwbrieven
• 150 rouwbrieven

€
€
€

Bedrag

€

225
275
325

Vul hier het bedrag in dat eventueel nodig is voor
onvoorziene kosten. Uw adviseur kan u daarover
uiteraard meer vertellen.
Bedrag

€

Dankbetuigingen of bidprentjes
€

1.200

• 100 dankbetuigingen of bidprentjes
• 200 dankbetuigingen of bidprentjes
• 300 dankbetuigingen of bidprentjes

€
€
€

Bedrag

€

175
250
325

Totaal geschatte waarde

€

Deze uitvaartkostenmeter geeft een indicatie van de gemiddelde uitvaartkosten. Er kunnen aan deze bedragen geen rechten worden ontleend.
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