Statuten en huishoudelijk reglement (Polisvoorwaarden)
STATUTEN
van de onderlinge Eerste Algemene Begrafenisvereniging Nijkerk u.a.
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 20 november 1978, gewijzigd bij besluit van de Algemene
Ledenvergadering van 7 november 1988 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van
2 december 1996, besluit van de Algemene Ledenvergadering van 7 mei 2001, besluit van de Algemene Ledenvergadering
van 19 april 2004 en besluit van de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2017.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De onderlinge waarborgmaatschappij draagt de naam: Onderlinge Eerste Algemene Begrafenisvereniging
Nijkerk U.A. Zij wordt hierna aangeduid als: de vereniging.
2. De vereniging is gezeteld te Nijkerk.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel met haar leden op de nader bij deze statuten en/of bij reglement
vastgestelde en/of vast te stellen voorwaarden, op onderlinge grondslagverzekeringsovereenkomsten te
sluiten in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent, tegen de
kosten samenhangende met en/of voortvloeiende uit de uitvaart van haar leden, hun echtgenoten en
inwonende (pleeg)kinderen. Onder uitvaart wordt zowel begrafenis als crematie begrepen.
2. Voorts heeft de vereniging ten doel het doen verzorgen van de begrafenis of crematie van haar leden, hun
echtgenoten en inwonende (pleeg)kinderen en het verrichten van alles wat tot de uitoefening daarvan
behoort, alles met dien verstande dat de verzorging van de uitvaarten en verdere dekkingen van de kosten
voor graf, kist enzovoort, uitsluitend plaatsvindt in natura.
WERKGEBIED
Artikel 3
Het werkgebied van de vereniging strekt zich uit over geheel Nederland.
De dekking van de verzekering geldt daarentegen voor lid-verzekeringsnemers, welke zowel woonachtig zijn in
Nederland als in het buitenland.
HET LIDMAATSCHAP
Artikel 4
Leden van de vereniging zijn de natuurlijke en rechtspersonen die met de vereniging een overeenkomst van verzekering
hebben gesloten; hierna -afhankelijk van het zinsverband- ook te noemen: lid of leden, dan wel
lid-verzekeringnemer of leden-verzekeringnemers.
Artikel 5
1. Degene, die lid-verzekeringnemer van de vereniging wenst te worden, geeft aan het bestuur schriftelijk te kennen dat
hij met de vereniging een verzekeringsovereenkomst wenst te sluiten.
2. Het bestuur is bevoegd zonder opgave van redenen verzekeringen te weigeren.
Artikel 6
1. Wordt een verzekering door de vereniging aangenomen, dan wordt door deze een polis aan het lid-verzekeringnemer
binnen redelijke termijn afgegeven. Het lidmaatschap van de vereniging vangt aan per het moment van het
aannemen van de verzekering, mits aan alle daartoe gestelde eisen en voorwaarden wordt voldaan.
2. De leden-verzekeringnemers zijn verplicht tot naleving van alle bepalingen van de statuten en reglementen, van de
besluiten van de algemene ledenvergaderingen en van de polisvoorwaarden.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en is niet vatbaar voor overdracht.
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Artikel 7
1. Indien bij een verzekering meer dan één verzekeringnemer optreedt, dan wel door erfopvolging of anderszins komen
op te treden, zal door de verzekeringnemers één vaste vertegenwoordiger moeten worden aangewezen om de
rechten verbonden aan verzekering en lidmaatschap uit te oefenen.
2. De ondertekening en handelingen van de aangewezene zullen alle medeverzekeringnemers verbinden. Zij zullen in
alles door hem vertegenwoordigd worden en zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle
verplichtingen uit de verzekering en het lidmaatschap voortvloeiende. Zij zullen ter vergadering slechts één stem
kunnen uitbrengen.
3. De verzekeringnemers kunnen alleen schriftelijk wijziging in de vertegenwoordiging aanbrengen, welke wijziging eerst
van kracht wordt nadat deze schriftelijk door de vereniging is erkend.
4. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing zullen de rechten verbonden aan verzekering en lidmaatschap niet
uitgeoefend kunnen worden.
Artikel 8
1. Ieder lid is bevoegd tot het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen en gerechtigd tot het doen van
voorstellen, voor zover de bepalingen van de statuten daardoor niet worden geschonden en tot het voeren van het
woord, voor zover daarvoor de orde der vergadering naar het oordeel van de voorzitter niet wordt geschaad.
2. Ieder lid heeft het recht de jaarstukken van de vereniging in te zien, die voor dit doel, volgens door het algemeen
bestuur te stellen regelen, ten kantore van de vereniging ter inzage moeten liggen.
3. Ieder lid heeft het recht tot inzage van de notulen van de laatst gehouden algemene ledenvergadering.
Artikel 9
1. Het lidmaatschap van een lid-verzekeringnemer eindigt:
a. met het einde van het boekjaar waarin alle met het lid overeengekomen verzekeringen zijn geëindigd;
b. door royement als lid krachtens besluit van het algemeen bestuur genomen op voorstel van het dagelijks bestuur,
met ingang van de dag na die, waarop het besluit tot royement genomen wordt;
c. door overlijden van het lid-natuurlijke persoon op het tijdstip van overlijden en door ontbinding van het lidrechtspersoon op het tijdstip van de ontbinding.
2. Bij eindiging van het lidmaatschap blijft het desbetreffende lid-verzekeringnemer aansprakelijk voor de nakoming van
zijn verplichtingen, ontstaan tijdens het lopende boekjaar.
3. Na eindiging van het lidmaatschap heeft een lid generlei aanspraken op de bezittingen van de vereniging.
Artikel 10
Een lid-verzekeringnemer kan geroyeerd worden wegens:
a. het niet voldoen aan of overtreden van enige bepalingen van de statuten;
b. het niet voldoen aan of overtreden van enig besluit of voorschrift gegeven door de algemene ledenvergadering of het
algemeen bestuur;
c. handelingen in strijd met de belangen van de vereniging.
Artikel 11
De erfgenamen of andere rechtverkrijgenden van een verzekerd lid zijn verplicht het overlijden van de verzekerde binnen
zes maanden daarna schriftelijk mede te delen aan het dagelijks bestuur.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12
1. a. De vereniging wordt bestuurd door het algemeen bestuur, bestaande uit een oneven aantal van ten minste vijf
personen, te benoemen door de algemene vergadering.
b. De bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.
c. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd voor een
periode van vier jaar en zijn maximaal tweemaal aansluitend herbenoembaar.
d. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
2. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treden telkens een aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur
op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene ledenvergadering een opvolger.
4. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college
vormen tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures.
In het laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan
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5.

van de jongste vacature een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, in welke vergadering in de ontstane
vacature(s) wordt (worden) voorzien.
Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen die onder verantwoording van het algemeen bestuur, dat bestuur
van advies dienen en/of bepaalde onderdelen van die taak doen uitvoeren.

Artikel 13
Personen, die de leeftijd van vijfenzeventig jaren hebben bereikt, zijn niet verkiesbaar of herkiesbaar tot lid van het
bestuur. Indien een lid van het bestuur gedurende zijn zittingstijd deze leeftijd bereikt, blijft hij tot onmiddellijk na de
eerstvolgende algemene ledenvergadering in functie.
Artikel 14
1. Het bestuur benoemt uit haar midden een secretaris en een penningmeester en desgewenst een plaatsvervangend
voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. De voorzitter en secretaris fungeren eveneens als voorzitter en secretaris van de algemene ledenvergadering.
Artikel 15
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien tenminste drie in functie zijnde
bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de bestuursvergadering voldoende,
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn
gesteld schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris
een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de vereniging en is verantwoording verschuldigd aan de
algemene ledenvergadering.
Artikel 16
Het bestuur alsmede twee gezamenlijk handelende bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
ACCOUNTANT
Artikel 17
De algemene ledenvergadering benoemt en ontslaat de accountant en stelt, voor zover niet reeds wettelijk of statutair
omschreven, de omvang van de aan hem te verlenen opdracht vast.
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 18
1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering gehouden, hierna
aangeduid als: jaarvergadering. Het bestuur is tot het bijeenroepen van deze vergadering verplicht.
2. Het algemeen bestuur kan voorts een algemene ledenvergadering bijeenroepen zo dikwijls het zulks nodig oordeelt
en is tot het bijeenroepen binnen vier weken verplicht indien tenminste tien procent van de leden dit schriftelijk
verzoeken onder opgave van de punten die zij aan de orde gesteld willen hebben. Voldoet het algemeen bestuur niet
aan deze verplichting, dan is de eerste ondertekenaar van het verzoek bevoegd zelf een algemene ledenvergadering
bijeen te roepen. In dat geval zal de eerste ondertekenaar als voorzitter fungeren.
Artikel 19
Plaats en tijd van de vergadering worden ten minste veertien dagen tevoren bekend gemaakt. De oproeping geschiedt
door tenminste één advertentie in een lokaal en regionaal dagblad, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
Artikel 20
1. Voorzover in de statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid der
uitgebrachte geldige stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd met gesloten niet
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2.

3.

ondertekende door het dagelijks bestuur gewaarmerkte briefjes. Over personen kan mondeling gestemd worden
indien de vergadering het daarmede unaniem eens is. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Heeft bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid, zo volgt een tweede vrije
stemming. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt een herstemming tussen de twee personen
die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben gekregen, terwijl bij herstemming hij benoemd is, die de
meeste stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij de herstemming over personen de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 21
Ieder lid-verzekeringnemer kan één stem uitbrengen.
Artikel 22
1. Het bestuur brengt in de jaarvergadering verslag uit betreffende de toestand van de vereniging. Het doet rekening en
verantwoording van het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beheer.
2. Goedkeuring der rekening en verantwoording door de jaarvergadering strekt het bestuur tot décharge.
3. Alle bevoegdheden, die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen, komen toe aan de
algemene ledenvergadering.
Artikel 23
Vóór de aanvang van de algemene ledenvergadering tekenen de aanwezige leden een presentielijst. Op deze lijst wordt het
aantal uit te brengen stemmen vastgelegd. De voorzitter van de vergadering kan verlangen, dat een lid-verzekeringnemer
een geldig bewijs van verzekering overlegt of doet overleggen. Een lid-verzekeringnemer kan ten hoogste vijf andere ledenverzekeringnemers bij volmacht vertegenwoordigen. Van dergelijke volmachten moet schriftelijk blijken. De volmachten
moeten tenminste een week vóór de vergadering bij de vereniging worden ingediend.
WERKWIJZE VAN DE VERENIGING/UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 24
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december daaraanvolgende.
Artikel 25
De middelen van de vereniging bestaan uit:
a. premies, koopsommen en dergelijke;
b. eventuele andere middelen.
Artikel 26
Iedere verplichting van leden-verzekeringnemers of oud-leden-verzekeringnemers om in een tekort van de vereniging bij te
dragen is uitgesloten.
Artikel 27
1. Het bestuur draagt zorg voor de vorming van een algemene reserve, alsmede voor noodzakelijke
verzekeringstechnische en andere reserves.
2. De reserves zullen niet in aandelen verdeeld zijn en geen der leden zal bij beëindiging van het lidmaatschap om welke
reden ook, enig recht hebben op uitkering van een deel daarvan.
Artikel 28
Het bestuur draagt zorg voor de belegging van de gelden en voor de bewaring van gelden, waardepapieren en dergelijke.
Artikel 29
Het bestuur kan na goedkeuring van de algemene ledenvergadering vergoedingen vaststellen voor de leden van bestuur.
De leden van het bestuur kunnen hun verschotten in rekening brengen, volgens door het bestuur vast te stellen regelen.
Artikel 30
De vereniging treedt niet als verzekeraar op, anders dan bij verzekeringsovereenkomsten met haar leden en bij
overeenkomsten van herverzekering met andere verzekeringsmaatschappijen.
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Artikel 31
1. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen ter beperking van het risico der vereniging aan een lidverzekeringnemer nadere voorwaarden opgelegd worden of nadere voorschriften worden gegeven, verband
houdende met het risico der verleende verzekering, waarvan aantekening op de polis of mededeling per
aangetekende brief zal geschieden.
2. Het bestuur is bevoegd in die gevallen, waarin strikte toepassing van de verzekeringsvoorwaarden een resultaat zou
geven, dat naar de mening van het dagelijks bestuur in hoge mate in strijd zou zijn met de in het maatschappelijk
verkeer in acht te nemen redelijkheid en billijkheid, ten gunste van een verzekerde van die voorwaarden af te wijken.
3. Het bestuur kan op de in het verzekeringsbedrijf gebruikelijke wijze zogenaamde coulance-uitkeringen doen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 32
1. Statutenwijzigingen kunnen worden aangebracht op voorstel van het bestuur. De voorgestelde wijzigingen moeten
ten minste acht dagen, onmiddellijk voorafgaande aan de dag der algemene ledenvergadering, voor de leden ter
inzage liggen ten kantore van de vereniging. Van terinzagelegging en het voornemen tot statutenwijziging wordt
melding gemaakt in de oproeping voor de algemene ledenvergadering.
2. In de algemene ledenvergadering wordt over het voorstel beslist.
3. Voor de aanneming van het voorstel tot wijziging is vereist dat tenminste drie/vierde (3/4) der geldig uitgebrachte
stemmen vóór wijziging zijn.
4. Het besluit tot wijziging treedt in werking op een door de algemene ledenvergadering te bepalen tijdstip.
REGLEMENTEN
Artikel 33
1. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin worden geregeld de algemene voorwaarden van verzekering
betreffende de door de vereniging met de leden-verzekeringnemers afgesloten verzekeringsovereenkomsten.
2. Voorts stelt het bestuur een huishoudelijk reglement vast, waarin worden opgenomen die bepalingen van
organisatorische aard, die strekken tot nadere uitvoering of regeling van bepalingen van de statuten.
3. Het in lid 2 bedoelde huishoudelijk reglement behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
ONTBINDING VAN DE VERENIGING, VEREFFENING
Artikel 34
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering;
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de
toestand van de boedel;
c. door het geheel ontbreken van leden.
2. Het onder a bedoelde besluit kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.
3. Het voorstel tot ontbinding moet worden behandeld in een algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen
met de mededeling dat daarin ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.
4. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met tenminste drie-vierde der geldig uitgebrachte stemmen
in een vergadering waar tenminste twee-derde gedeelte der leden van de vereniging tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Is in de vergadering, waarin het voorstel aan de orde wordt gesteld, dit aantal leden niet
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan zal daartoe een volgende vergadering worden belegd, tenminste twee
weken na de vorige vergadering. In deze tweede vergadering zal tot ontbinding kunnen worden besloten ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, doch dan wel met ten minste drie-vierde der geldig uitgebrachte
stemmen.
5. Over ontbinding van de vereniging wordt schriftelijk gestemd, op bij de aanvang van de vergadering uit te reiken
stembiljetten.
6. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen door een commissie van vereffenaars,
bestaande uit ten hoogste vijf leden benoemd door de algemene ledenvergadering.
7. Indien na vereffening blijkt dat de bezittingen van de vereniging ontoereikend zijn om de schulden te voldoen, kan het
te kort niet worden verhaald op de leden-verzekeringsnemers noch op de oud- leden-verzekeringsnemers.
Artikel 35
Aan een bij vereffening blijkend batig saldo wordt een door de algemene ledenvergadering te bepalen bestemming
gegeven.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vastgesteld ter Oprichtingsvergadering, 31 maart 1927, gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering
7 juni 1934, nader gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering 16 maart 1956, 7 mei 1968, 9 mei 1979,
7 november 1988, 8 mei 1998, 19 april 2004, 29 april 2014, 29 april 2014, 26 april 2016, 21 juni 2017 en
8 mei 2019.

DRIEDELING
Dit huishoudelijk reglement bestaat uit drie delen. Hoofdstuk 1 beslaat het algemene gedeelte, hoofdstuk 2 de
basis-ledenafspraken en hoofdstuk 3 de productkenmerken.

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN
HET LIDMAATSCHAP
Artikel 1
1. Alvorens iemand als lid-verzekeringnemer tot de vereniging wordt toegelaten, onderzoekt het bestuur of hij voldoet
aan de voorwaarden.
2. Onder lid-verzekeringnemer wordt verstaan degene, die te zijner tijd jegens de vereniging recht op het doen
verzorgen van een begrafenis of crematie kan doen gelden. Dit recht wordt ontleend aan een polis, tot een in deze
polis genoemd bedrag, ontstaan uit premiebetaling en/of het storten van een koopsom.
Artikel 2
1. Kinderen tot en met hun zeventiende jaar zijn gratis meeverzekerd conform de voorwaarden in Artikel 8, lid 1.b
respectievelijk 1.c van Hoofdstuk 2, mits opgegeven aan de vereniging.
2. Wezen en zij die voor hun achttiende leeftijd in het huwelijk treden, moeten afzonderlijk als lid-verzekeringnemer
worden ingeschreven.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 3
a. De vereniging zal het (aspirant) lid voor aanvang van het lidmaatschap, of bij een verhoging van het verzekerd bedrag
om een (medische) gezondheidsverklaring vragen.
b. Als adres van het lid-verzekeringnemer geldt het op de polis daartoe vermelde of bij wijziging daarvan het laatste
adres, dat aan de vereniging is doorgegeven.
c. Verhuizingen en veranderingen in de gezinssamenstelling moeten zo spoedig mogelijk aan de vereniging worden
doorgegeven. Wordt hieraan niet voldaan, dan zijn eventuele gevolgen ten laste van het lid-verzekeringnemer.
Artikel 4
Bij het overlijden van een lid-verzekeringnemer of mede-ingeschrevene geven de nabestaanden daarvan binnen
72 uren kennis aan het administratieadres van de vereniging, van waaruit de verdere regeling zal plaatsvinden.
HET BESTUUR
Artikel 5
1. Een nieuwgekozen bestuurslid treedt op het rooster van aftreden in de plaats van het aftredende bestuurslid.
2. Bestuursleden mogen in bloedverwantschap tot in de tweede graad niet verwant zijn.
3. Personeelsleden, leveranciers en concurrenten van zowel de vereniging als aan de verenging gelieerde
(dochter)ondernemingen mogen geen lid van het bestuur zijn.
Artikel 6
Het bestuur kan, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, vergoedingen vaststellen voor de leden
van het algemeen en dagelijks bestuur.
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Artikel 7
1. De voorzitter van het bestuur is belast met de leiding van zowel bestuursvergaderingen als van algemene
vergaderingen. De voorzitter tekent met de secretaris en/of penningmeester de officiële stukken, bij ontstentenis of
belet vervangen door de 2e voorzitter.
2. De secretaris stelt de notulen op van de bestuursvergaderingen en het verslag van de algemene vergadering, zorgt
voor tijdige oproeping van bestuurs- en ledenvergaderingen, onder vermelding van een agenda, bij ontstentenis of
belet vervangen door de 2e secretaris.
3. De penningmeester beheert de geldmiddelen en draagt verantwoording over de gevoerde financiële administratie,
tijdige incasso van de premies en bedragen ineens en maakt ieder jaar het financiële verslag, bij ontstentenis of belet
vervangen door de 2e penningmeester.
Artikel 8
Voor het bestuur bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden ingediend of aan hem
worden toegezonden.
Artikel 9
Het bestuur zorgt dat alle roerende en onroerende goederen van de vereniging behoorlijk tegen brand en
andere gevaren zijn verzekerd.
Artikel 10
Het bestuur heeft de bevoegdheid eenzijdig de premie ten aanzien van alle leden-verzekeringnemers te
wijzigen, indien dit vanuit financieel oogpunt wenselijk of noodzakelijk is.
HET PERSONEEL
Artikel 11
Het bestuur benoemt de directeur van het uitvaartbedrijf en andere aan de vereniging gelieerde (dochter)
ondernemingen en stelt zijn/haar arbeidsvoorwaarden vast. Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor het
aanstellen van werknemers van de vereniging en het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden.
Artikel 12
Het personeel in dienst van de vereniging, het uitvaartbedrijf of andere aan de vereniging gelieerde
(dochter)ondernemingen zal zich zonder machtiging van het bestuur niet beschikbaar mogen stellen voor
diensten, die hun door andere verenigingen, ondernemingen of organisaties worden opgedragen.
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
De voorzitter van het bestuur is belast met de leiding van de algemene vergadering, handhaaft daar de orde en
kan verlangen dat een lid-verzekeringnemer een geldige polis overlegt of doet overleggen, is bevoegd het
woord over bepaalde onderwerpen aan sprekers, die bij de behandeling daarvan reeds driemaal het woord
hebben gevoerd, verder te onthouden en zij die zich aan ordeverstoring schuldig maken, het recht te ontzeggen
verder aan de bespreking deel te nemen en hen zo nodig uit de vergadering te doen verwijderen, alsmede de
vergadering zo nodig te schorsen en te verdagen.
Artikel 14
1. In de algemene vergadering wordt over elk voorstel en over elke vacature afzonderlijk gestemd.
2. Mondelinge stemming geschiedt bij handopsteking.
3. Schriftelijke stemming geschiedt op door of namens de voorzitter van de vergadering verstrekte briefjes.
4. Bij schriftelijke stemming worden blanco stemmen beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Als blanco stemmen gelden
briefjes:
a. waarop - bij verkiezingen - andere namen voorkomen dan die der gestelde kandidaten;
b. waarop - bij verkiezingen - meer dan één naam voorkomt;
c. waarvan over de inhoud ernstige twijfel bestaat.
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Artikel 15
Bij schriftelijke stemming, wijst de voorzitter van de algemene vergadering drie aanwezige leden aan die de
stemmen controleren en tellen, de stemming vaststellen en maken deze, op verzoek van de voorzitter, aan de
vergadering bekend.
Artikel 16
Voorstellen, die minder dan veertien dagen voor de algemene vergadering aan het bestuur zijn bekendgemaakt,
kunnen na afhandeling van de agenda in behandeling genomen worden en ook beslist, tenzij tenminste
een/derde van de aanwezige leden zich daartegen verzet.
DE GELDMIDDELEN
Artikel 17
Betreffende de wijze van belegging kan het bestuur advies inwinnen van een ter zake kundig(e) persoon of
instantie. Het bestuur stelt daartoe tevens een beleggingsbeleid vast.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 18
1. In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
2. In geschillen tussen de vereniging en haar leden over de uitlegging en toepassing van de statuten en het huishoudelijk
reglement beslist de algemene vergadering.

HOOFDSTUK 2 – BASIS-LEDENAFSPRAKEN
INLEIDING
Artikel 1
1. Deze basis-ledenafspraken zijn opgesteld met inachtneming van het onderling karakter van de verzekering die
met de leden gesloten wordt. Leden hebben via de algemene ledenvergadering inspraak en de
ledenvergadering is te allen tijde bevoegd deze afspraken aan te passen.
2. Artikel 33 lid 2 en 3 van de Statuten van de vereniging zijn op dit hoofdstuk van toepassing.
3. Deze afspraken, die via de algemene ledenvergadering tot stand komen, prevaleren voor zover zij afwijken
boven eerdere afspraken tussen de vereniging en een lid-verzekeringnemer.
BEGRIPSOMSCHRIJVING
Artikel 2
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
Uitvaartverzorger: EABN Uitvaartverzorging B.V, gevestigd te Nijkerk en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 32086375;
Vereniging: Onderlinge Eerste Algemene Begrafenisvereniging Nijkerk U.A, gevestigd te Nijkerk en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08010613;
Lid-verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst aangaat met de vereniging en daardoor
verplicht is premie te voldoen;
Verzekerde: degene die volgens de polis verzekerd is en wiens uitvaart tot het in de polis genoemde verzekerde
bedrag wordt vergoed;
Verzekerd bedrag: het bedrag dat overeenkomstig de polis op datum van overlijden van verzekerde met de
kosten van de uitvaartnota aan uitvaartverzorger wordt verrekend;
Polis: schriftelijk of elektronisch document van de verzekeringsovereenkomst waarop deze Statuten en dit
Huishoudelijk Reglement van toepassing zijn.
ALGEMEEN
Artikel 3
1. Deze afspraken zijn onderdeel van en zijn van toepassing op het lidmaatschap en de verzekering die geldt tussen de
vereniging en het lid-verzekeringnemer.
2. De verzekeringen van de vereniging zijn levenslange verzekeringen bij overlijden, waarbij het verzekerde bedrag
wordt aangewend voor de financiering van de uitvaartkosten.
0519

Pagina 8 van 12

3.
4.

5.

Alle belastingen over de premie of uit te keren bedragen, komen voor rekening van het lid-verzekeringnemer.
De verzekering heeft tot doel op onderlinge grondslag de verzorging van de uitvaart van de verzekerden te bekostigen
zoals omschreven in statuten en het huishoudelijk reglement, deze voorwaarden, de productvoorwaarden en de
polis.
De grondslag voor de verzekering zijn de door het lid-verzekeringnemer verstrekte gegevens en mededelingen op het
aanvraagformulier en/of ander door hem gedane opgaven.

ACCEPTATIE
Artikel 4
1. Voorafgaand aan het afsluiten van een verzekeringsproduct dient het aspirant-lid-verzekeringnemer een
gezondheidsverklaring, zoals weergegeven in artikel 3 sub a van Hoofdstuk 1, in te vullen.
2. Het lid-verzekeringnemer alsmede iedere verzekerde, is verplicht voor het sluiten van de verzekering en bij iedere
verhoging van de verzekerde waarde aan de vereniging alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en
waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de vereniging om de verzekering op deze
voorwaarden te sluiten afhangt of kan afhangen. Komt het lid-verzekeringnemer deze verplichting niet na, dan kan
dat leiden tot een opzegging van de verzekering of tot een gehele of gedeeltelijke weigering tot uitkering.
3. Bij toetreding betalen de leden-verzekeringnemers de premie van de verzekering ingaande vanaf het begin van de
maand van toetreding.
4. Nieuwe leden-verzekeringnemers wordt éénmaal een gratis exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement verstrekt, bestaande leden-verzekeringnemers kunnen de bescheiden uitsluitend op verzoek verkrijgen.
5. Leden-verzekeringnemers zullen bij aanvang van de verzekering en bij wijziging van de verzekerde bedragen,
verzekeringsvorm en/of gezinssamenstelling een polis ontvangen.
6. Wijzigingen op de polis kunnen alleen rechtsgeldig worden aangebracht door de vereniging en dienen door haar te
worden gewaarmerkt.
INGANGSDATUM EN BEDENKTIJD
Artikel 5
1. Na het accepteren van de verzekeringsaanvraag door vereniging gaat de verzekering in op de eerste dag van de
overeengekomen maand.
2. Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de verzekeringsaanvraag, informeert het bestuur de aanvrager over de
acceptatie. Als de aanvraag geaccepteerd is, gaat de verzekering in: (a) op de datum zoals op het aanvraagformulier is
opgegeven, bij een premiebetalende verzekering of: (b) zodra de koopsom door de vereniging is ontvangen, bij een
koopsomverzekering.
3. Leden-verzekeringnemers hebben het recht de verzekeringsovereenkomst zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang op te zeggen binnen 30 dagen na ingangsdatum van de verzekering. In dat geval wordt de
verzekeringsovereenkomst geacht niet te hebben bestaan en zullen eventueel betaalde premies (zonder
rentevergoeding) worden teruggestort.
PREMIEBETALING
Artikel 6
De leden-verzekeringnemers staan, zowel voor het standaardtarief als voor de verhoging daarvan, de volgende
premiemogelijkheden ter beschikking:
a. Premiebetaling met een van tevoren overeengekomen vastgestelde termijn.
b. Koopsom ineens.
Verhoging van het standaardtarief is mogelijk.
Personen van 70 jaar en ouder kunnen uitsluitend lid worden tegen betaling van een, volgens de
premietabel vastgesteld, bedrag ineens.
Artikel 7
1. De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd. De premie wordt geïnd door middel van toe te zenden acceptgiro,
factuur, of automatische incasso.
2. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van die acceptgiro of factuur te zijn voldaan. Bij overschrijding van
deze termijn, zal de premie worden verhoogd met alle kosten die gemaakt moeten worden tot inning hiervan. Mocht
ten tweeden male geen gehoor gegeven worden aan het verzoek tot premiebetaling, voor de op dat moment
gestelde datum, dan kan worden overgegaan worden tot royement van het lidmaatschap.
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3.

4.

Indien het lid-verzekeringnemer toestemming heeft gegeven tot automatische incasso van de premie, dient deze zorg
te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening. Bij onvoldoende saldo kan de vereniging de automatische
incasso staken en wordt het lid-verzekeringnemer verzocht de premie per bankbetaling te voldoen.
Wanneer de premiebetaling gestaakt wordt en er na aanmaning niet wordt betaald dan kan de verzekerde worden
geroyeerd.

UITKERINGEN EN AANSPRAKEN
Artikel 8
1.a In geval van overlijden hebben leden-verzekeringnemers, als ook hun mede-ingeschreven huisgenoten, recht op een
uitvaart tot een waarde zoals op hun polis is vermeld. Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten hiervan af te
wijken. Kosten die de verzekerde bedragen overtreffen komen voor rekening van de nabestaanden/opdrachtgevers.
1.b Voor de meeverzekerde kinderen zullen de volgende percentages, van het gemiddeld verzekerd bedrag
van de ouders, in mindering worden gebracht op de totale kosten van de uitvaart:
0 tot 12 maanden:
25%
1 tot 7 jaar:
50%
7 tot 12 jaar:
80%
12 t/m 17 jaar:
100%
1.c Als een verzekering is aangegaan na 1 mei 2004 is niet artikel 1.b van toepassing, maar zijn kinderen van 0
jaar, of vanaf 24 weken zwangerschap, tot 18 jaar gratis meeverzekerd tot het hoogst verzekerde bedrag
van (één van) de ouder(s) met een maximum van € 3.000,00, mits opgegeven aan de vereniging. Hierbij zal
nooit meer worden uitgekeerd dan de werkelijke kosten van de uitvaart.
1.d Als een kind van een lid-verzekeringnemer, die is opgegeven aan de vereniging, uiterlijk 3 maanden na de
18e verjaardag een zelfstandige verzekering afsluit, kan dit zonder gezondheidswaarborgen.
1.e Bij overlijden, binnen 1 jaar na het afsluiten van de verzekering anders dan ten gevolge van een ongeval,
zal maximaal de betaalde premie met een toeslag van 50% worden uitbetaald, of indien sprake is van een
koopsomstorting, de gestorte koopsom. Deze bepaling is niet van toepassing op onder artikel 8 lid 1.d
vermelde verzekerden.
2. Bij verzorging van de uitvaart van leden-verzekeringsnemers door het uitvaartbedrijf van de vereniging
hebben nabestaanden recht op de volgende reducties:
Tot 1 jaar lidmaatschap
€ 50,00
1-5 jaar lidmaatschap
€ 100,00
5-10 jaar lidmaatschap
€ 175,00
> 10 jaar lidmaatschap
€ 250,00
3. Alle uitkeringen worden altijd en uitsluitend aangewend en verrekend met de werkelijke kosten van de
uitvaart. Het totaal maximaal te verzekeren bedrag is € 12.500,00 per verzekerde.
OPZEGGING
Artikel 9
1. Opzegging van een verzekering kan uiterlijk 30 dagen voor het einde van een kalenderjaar plaatsvinden. De
verzekering zal dan worden beëindigd met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar. Tot die tijd is
de volledige premie verschuldigd. Een opzegging dient schriftelijk door het lid-verzekeringnemer aan de
vereniging te worden bericht.
2. De verzekeringen zijn niet afkoopbaar, noch overdraagbaar. Bij invaliditeit bestaat geen recht op
premievrijstelling, evenmin is premierestitutie mogelijk bij opzegging of royement.
OVERDRACHT
Artikel 11
De vereniging heeft het recht al haar rechten en plichten die uit de rechtsverhouding met de leden-verzekeringnemers
voortvloeien over te dragen aan een opvolgende rechtspersoon, mits deze opvolger treedt in alle rechten verplichtingen
ten opzichte van de verzekerde en/of de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming of een
deel daarvan.
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VERLIES POLIS/DUPLICAAT
Artikel 12
Indien aan vereniging aannemelijk is gemaakt dat de polis verloren is gegaan, kan verzekeringnemer tegen betaling
van poliskosten een duplicaat ontvangen. Door afgifte van het duplicaat komt de oorspronkelijke polis te vervallen.
UITSLUITINGEN
Artikel 13
De vereniging is geheel van haar verplichtingen uit het lidmaatschap ontheven indien:
a. het overlijden van de verzekerde, direct of indirect, het gevolg is van zelfdoding of een poging daartoe, binnen 24
maanden na de ingangsdatum van het lidmaatschap of na het verhogen van het verzekerde bedrag;
b. de overeenkomst met de vereniging om welke reden dan ook wordt beëindigd;
c. het overlijden van de verzekerde het rechtstreekse gevolg is van atoomkernreacties of natuurrampen;
d. het overlijden van de verzekerde het rechtstreeks gevolg is van oorlog, burgeroorlog of daarmee overeenkomende
situaties.
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking’ van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.,
zoals dat is gedeponeerd op 23 november 2007 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27178761 en
te raadplegen is op www.terrorismeverzekerd.nl, is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Dit clausuleblad ligt
ter inzage bij de vereniging.
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Artikel 14
De (bijzondere) persoonsgegevens en andere gegevens die door het lid-verzekeringnemer of verzekerde worden
overgelegd, worden noodzakelijkerwijs door de vereniging verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de
overeenkomst en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, het voorkomen en bestrijden van fraude, het uitvoeren
van activiteiten gericht op uitbreiding van de dienstverlening en vergroting van relatiebestand en het voldoen aan
wettelijke verplichtingen. De gegevens zullen door het bestuur en medewerkers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
en vertrouwelijkheid worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in
overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens zorgen het bestuur en de
medewerkers ervoor dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Meer informatie over het gebruik van
persoonsgegevens is weergegeven in het Privacy Statement op de website eabn.nl.
Bij het verwerken van persoonsgegevens heeft de persoon van wie de gegevens verwerkt worden recht op inzage,
correctie of aanvulling van de gegevens, verwijdering van de gegevens en op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.
Er kan een beroep op deze rechten gedaan worden door het indienen van een verzoek bij het bestuur, waarbij aanvullende
informatie kan worden gevraagd, bijvoorbeeld legitimatie. Het uitgangspunt is dat het verzoek binnen één maand na
ontvangst zal worden behandeld. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de informatieverstrekking. Ingeval het
verzoek niet goed is afgehandeld of wanneer de rechten zijn geschonden, kan een klacht worden ingediend bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
KLACHTEN EN GESCHILLEN
Artikel 15
1. Indien het lid-verzekeringnemer of -verzekerde een klacht heeft, kan hij zich rechtstreeks wenden tot het
bestuur van vereniging, en wanneer dat niet tot tevredenheid leidt tot de algemene ledenvergadering, en
wanneer dat dat niet tot tevredenheid leidt tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) te
(2509 AG) Den Haag, onverlet het recht van het lid-verzekeringnemer om het geschil voor te leggen aan de
bevoegde rechter.
2. Wanneer het lid-verzekeringnemer of -verzekerde een definitieve reactie van de algemene ledenvergadering
van vereniging op zijn klacht heeft gekregen, moet hij binnen drie maanden zijn klacht aan KiFiD voorleggen.
TOEPASSELIJK RECHT EN AFM
Artikel 16
1. Op de verzekering en het lidmaatschap en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van
toepassing.
2. De vereniging is geregistreerd bij AFM onder nummer 12044138.
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HOOFDSTUK 3 - PRODUCTKENMERKEN
EABN UITVAART INDEX
Artikel 1
1. De EABN Uitvaart Indexpolis is een levenslange natura-uitvaartverzekering met een periodieke, levenslange
premiebetaling.
2. Het verzekerd bedrag en de premie worden periodiek geïndexeerd, om aldus te trachten de kostenontwikkelingen bij
te houden. Daarbij is geen sprake van garantie tegen onderverzekering. De verhogingen zullen steeds door EABN
worden vastgesteld, waarna het verzekerde bedrag en de premie worden aangepast. De verzekeringnemer kan
eventueel schriftelijk afzien van deze verhogingen.
3. Verhoging van het verzekerde bedrag is daarnaast mogelijk door het aangaan van een extra verzekering met
premiebetaling of door het storten van een koopsom.
EABN UITVAART PLUS
Artikel 2
1. De EABN Uitvaart Pluspolis is een levenslange natura-uitvaartverzekering met een periodieke, tijdelijke
premiebetaling.
2. Premiebetaling vindt plaats gedurende een vooraf afgesproken periode. Hierbij kan worden gekozen uit een vaste
duur van 30 jaar, of betaling tot een bepaalde leeftijd.
3. Verhoging van het verzekerde bedrag is mogelijk door het aangaan van een extra verzekering met premiebetaling of
door het storten van een koopsom.
EABN UITVAART KOOPSOM
Artikel 3
1. De EABN Uitvaart Koopsompolis is een levenslange natura-uitvaartverzekering, met een eenmalige storting van een
bedrag ter (gedeeltelijke) afdekking van de uitvaartkosten. De uitkering is hoger dan het ingelegde kapitaal. Er wordt
geen rente bijgeschreven op het gestorte kapitaal. Het verzekerde bedrag staat vast bij aanvang van de verzekering.
2. Verhoging van het verzekerde bedrag is mogelijk door het aangaan van een aanvullende verzekering met
koopsomstorting of premiebetaling.
EABN GRAF- EN MONUMENTENPOLIS
Artikel 4
1.

2.
3.
4.

De EABN Graf- en Monumentenpolis is een levenslange natura-uitvaartverzekering op twee levens, waarbij het
verzekerde bedrag na het eerste overlijden van de twee verzekerden wordt uitgekeerd ter betaling van (een deel van)
de kosten van de uitvaart.
De betaling vindt plaats door middel van een periodieke premie, tijdelijk of levenslang, of door storting van een
eenmalige koopsom. Na het eerste overlijden is er geen premie meer verschuldigd.
Bij de berekening van de premie of koopsom wordt uitgegaan van de leeftijd van de oudste van de twee verzekerden.
Bij het aangaan van de verzekering en bij verhoging van het verzekerde bedrag wordt een gezondheidsverklaring van
beide verzekerden gevraagd.

SLOTBEPALING
Artikel 5
In alle gevallen waarin de productvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

Onze organisatie valt onder toezicht van de AFM en is vrijgesteld van prudentieel toezicht door DNB.
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