Introductie
Een uitvaartverzekering van Kuipers en Van Loo kunt u
volledig aanpassen aan uw uitvaartwensen, of u nu
een dienstenpakket of een bedrag wilt verzekeren.
Om u te helpen bij het bepalen van de benodigde
waarde voor uw uitvaartverzekering, hebben wij een
uitvaartwaardemeter ontwikkeld.

Smitshoekseweg 212
3084 LR Rotterdam
Postbus 53010
3008 HA Rotterdam

U kunt de onderwerpen kiezen en per onderwerp
een keuze maken uit de genoemde mogelijkheden.
Achter deze mogelijkheden staan de gemiddelde
kosten vermeld die bij de keuze horen. Vul de
gekozen onderwerpen in en tel alle bedragen bij
elkaar op.

Uitvaartwaardemeter

Wanneer u zich voor dit totaalbedrag verzekert
bij Kuipers en Van Loo, heeft u een optimale uitvaartverzekering passend bij úw persoonlijke
wensen. U kunt de uitvaartwaardemeter natuurlijk
ook gebruiken om te beoordelen of uw huidige
uitvaartverzekering voldoet.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Uw adviseur helpt u graag met het invullen van de
uitvaartwaardemeter.

Uw wensen en uw nabestaanden

Om alle wensen omtrent uw uitvaart vast te leggen,
heeft Kuipers en Van Loo de folder ‘Uw wensen en uw
nabestaanden’. Vraag ernaar bij uw adviseur.
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Bedrag

• 1 volgauto
• 2 volgauto’s
• 3 volgauto’s

5 Volgauto’s

Bedrag

• Rouwdienst in de kerk
• Rouwdienst in een rouwcentrum

4 Rouwdienst

Bedrag

een urnengalerij

• Crematie
• Crematie met bijzetting in
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* de kosten van een begrafenis bestaan uit
grafrechten en kosten van begraven. Hierboven zijn
de gemiddelde kosten opgenomen van een huurgraf voor 20 jaar.

Begrafenis*

De keuze voor een begrafenis of crematie
beïnvloedt in belangrijke mate de totale uitvaartkosten.

3 Begrafenis/crematie

Bedrag

• Eenvoudig
• Standaard
• Luxe

De prijs van een kist is afhankelijk van de
uitvoering en het materiaal. Onderstaande
prijzen zijn gemiddeleden en gelden als richtprijzen.

2 Kist

Bedrag
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De uitvaartwaardemeter geeft een indicatie van
de gemiddelde uitvaartkosten. Aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend!

Totaal geschatte waarde

Bedrag

Hier kunt u eventueel nog een bedrag invullen
voor onvoorziene kosten. Uw adviseur kan u
hierover adviseren.

12 Onvoorziene kosten

Bedrag

• Staande grafsteen
• Liggende grafsteen
• Grafmonument

11 Grafsteen

Bedrag

• Eenvoudig
• Standaard
• Luxe

10 Bloemen

Bedrag

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

9 Advertenties

Bedrag

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

8 Dankbetuigingen of bidprentjes

Bedrag

• 50 rouwbrieven
• 100 rouwbrieven
• 150 rouwbrieven

De prijs inclusief enveloppen en postzegels.

7 Rouwbrieven

Bedrag

• Koffietafel voor 50 personen
• Koffietafel voor 100 personen
• Koffietafel voor 150 personen

6 Koffietafel

De genoemde uitvaartkosten zijn een gemiddelde
en kunnen per uitvaartverzorger en/of gemeente verschillen! Om op het juiste niveau verzekerd te blijven,
is het bovendien van belang regelmatig (bijvoorbeeld
om de 2 jaar) een nieuwe uitvaartwaardemeter in te
vullen en uw verzekerde bedrag aan te passen. Niet
alleen uw persoonlijke wensen kunnen veranderen,
dit geldt ook voor de uitvaartkosten.

De basiskosten gelden voor elke
uitvaat en zijn geijk voor een begrafenis of
crematie. Onder de basiskosten vallen de
kosten voor het regelen en verzorgen van de
uitvaart inclusief personeel en rouwauto, het
vervullen van alle formaliteiten op opbaring
van de overledene in een rouwcentrum of
thuis.

In de Wet inkomstenbelasting is een aantal vrijstellingen voor de vermogensrendementsheffing
in box III opgenomen. Een uitvaartverzekering valt
in box III. Wanneer het verzekerde kapitaal of de
waarde van de uitvaartverzekering minder is dan
€ 6.492 (2007), geldt een vrijstelling in box III.

1 Basiskosten
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postcode
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Uitvaartwaardemeter

Waar u rekening mee
moet houden…

Regelmatig controleren

