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Nardus Gedragscode Uitvaartzorg
(NAAM UITVAARTINSTELLING) is aangesloten bij Nardus samenwerkende
uitvaartorganisaties en onderschrijft de Nardus gedragscode met als doelstelling het beheersen van
het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche:





Een bij Nardus aangesloten Uitvaartorganisatie:
is 24 uur per dag, gedurende zeven dagen per week beschikbaar, c.q. bereikbaar, voor
het regelen van een uitvaart;
zal haar publiciteit en reclame-uitingen op ethisch verantwoorde wijze eerlijk en correct
presenteren.

Een uitvaartverzorger in dienst of werkend in opdracht van een bij Nardus
aangesloten uitvaartorganisatie:
 wordt door het bestuur volledig in staat gesteld om te kunnen functioneren op basis
van deze gedragsregels;
 zal bij elke regeling een door Nardus geaccepteerd opnameformulier gebruiken,
waarin op overzichtelijke en duidelijke wijze de afspraken rond de uitvaart worden
vastgelegd en waarin een duidelijke begroting is opgenomen.
Medewerkers in dienst of werkend in opdracht van een bij Nardus aangesloten
uitvaartorganisatie:
 dragen zorg voor een representatieve en stijlvolle verzorging van de uitvaart, waarbij
zij zich laten leiden door betrouwbaarheid en integriteit in de uitvoering van taken;
 beschikken over een professioneel geweten, gebaseerd op loyale omgang met
familie en nabestaanden alsmede een oprecht respect voor elke godsdienst en
overtuiging. De plaatselijke zeden en normen waar de familie/nabestaanden zich aan
wensen te conformeren zullen door hen worden gerespecteerd;
 zullen zich flexibel opstellen in het maken van rouwkamerbezoek-afspraken, waarbij
zij zich inzetten om aan de wensen van de nabestaanden tegemoet te komen.
Bestuurders en beleidsbepalers van uitvaartorganisaties:
 voldoen aan de “deskundigheid- en integriteitstoets” voor bestuurders.
Klachtenprocedure:
 Uitvaartorganisaties houden een klachtenregister bij. Wanneer men niet in staat is
een klacht op te lossen, dan kan deze voorgelegd worden aan de Stichting
Klachteninstituut Uitvaartwezen. Een onafhankelijke ombudsman zal een bindend
advies uitbrengen.
Publicatie:
 De uitvaartorganisaties bevestigen het onderschrijven van de gedragscode in hun
jaarverslag, dat gepresenteerd wordt op hun eigen algemene ledenvergadering en
dragen een eigen verantwoordelijkheid naar hun leden in het vermelden van omissies
en problemen ten opzichte van het naleven van deze gedragscode. De meldingen
worden altijd aangevuld met een reële planning voor het oplossen van de omissies en
problemen, voor zover ze niet al in het verslagjaar zijn opgelost.
 De gedragscode is gepubliceerd op de website, zodat leden deze kunnen toetsen.
Wanneer de uitvaartorganisatie geen website heeft, kunnen de leden de gedragscode
opvragen.

Ruimte
Eigen Logo
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1.0

Doel

De doelstelling van de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg is het beheersen van het
kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche.
Klanten (nabestaanden) worden steeds mondiger, kunnen informatie halen van o.a. een
website en willen weten wat iets kost. Dit betekent dat een bode/uitvaartverzorger helder aan
moet geven wat er kan en wat het kost.
2.0

Aanleiding

4
De grotere spelers in de uitvaartbranche koppelen hun kwaliteitsniveau van de
dienstverlening aan het bezit van het keurmerk van de Stichting Keurmerk
Uitvaartverzorging. De drempel om dit keurmerk te halen is voor kleine
uitvaartondernemingen te hoog. Hierin spelen met name het aantal uitgevoerde uitvaarten op
jaarbasis, functiescheiding, externe toetsen en kosten een belangrijke rol. Nardus-leden
leveren al vele jaren sterk gepersonaliseerde uitvaartverzorging van een hoog
kwaliteitsniveau.
Medewerkers en vrijwilligers van een uitvaartvereniging kennen de gewoontes op het dorp.
Dat is ook hun kracht. Zij hebben vaak een groot vertrouwen van de klant (nabestaande).
Hierdoor wordt er vaak nog gewerkt, zoals al jaren is gedaan. Maar de tijd heeft ons geleerd
dat ook medewerkers van een uitvaartvereniging transparanter moeten gaan werken.
Klanten moeten vertrouwen houden in het werk van een uitvaartvereniging en weten dat zij
op de juiste plaats zijn door een lidmaatschap. In het dorp zou hierover gepraat moeten
worden. Mond op mond reclame is de beste reclame. Uitvaartverenigingen doen
toezeggingen aan hun leden dat zij diensten verlenen bij overlijden. Hier staat een bedrag
tegenover, dat door een actuaris wordt berekend aan de hand van de ledenadministratie.
Ook hierin zullen de besturen van een uitvaartvereniging transparanter moeten zijn.
3.0

Gedragscode

De leden van Nardus hebben de wens en zijn in staat om het kwaliteitsniveau van de
dienstverlening onderling te waarborgen door het maken van afspraken en deze afspraken
ook onderling toetsbaar te maken. Deze set afspraken en het toetsingskader duiden we
nader aan als de Nardus Gedragscode Uitvaart. De gedragscode geldt als ondergrens.
Inspanningen van Nardus-leden zijn er op gericht haar klanten kwaliteit te leveren, die verder
gaat dan deze ondergrens.
4.0

Kaders

De Nardus Gedragscode Uitvaartzorg omvat alle uitvaartverzorgende diensten en
werkzaamheden die starten vanaf het moment van een overlijdensmelding tot en met de
financiële afwikkeling en de toegezegde diensten met betrekking tot nazorg. Voorfinanciering
(uitvaartpolissen, ledenkorting, deposito’s e.d.) en bijeenkomsten gericht op groepen
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belangstellenden, gericht op uitvaartvoorbereiding en rouwverwerking vallen niet onder deze
gedragscode.
5.0

Gedragscode

5.1

Deelnemers
Het onderschrijven van, het toepassen van en deelnemen aan de Nardus
Gedragscode Uitvaartzorg is beschikbaar voor alle Nardus-leden en is integraal
onderdeel van het Nardus-lidmaatschap.

5.2

Nardus-leden
Nardus-leden zullen elkaar stimuleren en er op aanspreken de Nardus Gedragscode
Uitvaartzorg te onderschrijven en meer dan uitsluitend als ondergrens toe te passen.

5.3

Voorwaarden
De uitvaartverzorgende vereniging is lid van Nardus en voert de algemene
voorwaarden uitvaartverzorging, zoals beschreven in (pagina 11 t/m 16).
Deze algemene voorwaarden worden op de achterzijde gedrukt van het
opnameformulier en wanneer men over een website beschikt, dan worden deze op
de website geplaatst.

5.4

Bestuurders en beleidsbepalers van uitvaartverenigingen
Bestuurders en beleidsbepalers voldoen aan de “Deskundigheid- en integriteitstoets”,
zoals beschreven in protocol 7.2 (pagina 17).

5.5

Klachtenprocedure
Uitvaartverzorgende verenigingen houden een klachtenregister bij, zoals beschreven
in procedure 7.1.2.1 (pagina 19 t/m 20).

5.6

De uitvaartverzorger
De uitvaartverzorgende vereniging borgt dat bij uitbesteding aan een uitvoerende
uitvaartverzorger voldaan wordt aan alle regels van deze gedragscode, zoals
vastgelegd in protocol 7.3.
Het bestuur stelt een overeenkomst op met de uitvaartverzorger die voor de
vereniging werkzaamheden verricht (zie voorbeeld pagina 26 t/m 29). De
uitvaartverzorger/bode werkt met het opnameformulier van de vereniging. Dit kan zelf
zijn vervaardigd, maar kan ook worden besteld bij Nardus (voorbeeld pagina 9 t/m 10)
Deze wordt voorzien van een offerte en getekend door opdrachtgever en
opdrachtnemer. Een kopie van het opnameformulier wordt achtergelaten bij de klant.
Het bestuur van de uitvaartverzorgende vereniging stuurt de uitvaartverzorger aan en
stelt hem/haar volledig in staat te kunnen functioneren op basis van de volgende
gedragsregels:
1. is gehouden de wensen van de overledene en/of nabestaande(n) uit te voeren
binnen de grenzen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn;
2. onderscheidt zich door een persoonlijke stijl van handelen, gevoel voor piëteit, stijl
en een flexibele instelling, waarbij zijn/haar handelen gepaard gaat met een grote
mate van vakmanschap;
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3. stelt zich op als een onafhankelijk en betrouwbaar adviseur, fungeert als
informatiebron en verwijst zo nodig naar andere deskundige instanties. Hij/zij
dient waar nodig in dit kader ook zelf initiatief te nemen;
4. beschikt over een professioneel geweten, gebaseerd op loyale omgang met
familie en nabestaanden alsmede een oprecht respect voor elke godsdienst en
overtuiging. De plaatselijke zeden en normen waar de familie/nabestaanden zich
aan wensen te conformeren zullen door hem/haar worden gerespecteerd;
5. zal zich flexibel opstellen in het maken van rouwkamerbezoek-afspraken, waarbij
hij/zij zich inzet om aan de wensen van de nabestaanden tegemoet te komen;
6. erkent dat elke familie recht heeft op tijdige, goede en duidelijke informatie over
de te verwachten kosten van de uitvaart;
7. zal bij elke regeling een door Nardus geaccepteerd opnameformulier gebruiken,
waarin op overzichtelijke en duidelijke wijze de afspraken rond de uitvaart worden
vastgelegd en waarin een duidelijke begroting is opgenomen;
8. zijn/haar medewerkers dragen zorg voor een representatieve en stijlvolle
verzorging van de uitvaart, waarbij hij/zij zich laten leiden door betrouwbaarheid
en integriteit in de uitvoering van taken;
9. heeft een onaantastbaar respect voor geheimhouding en zal met alle gegevens
met betrekking tot de overledene, en nabestaanden zeer respectvol en
terughoudend omgaan en het in hem/haar gestelde vertrouwen nimmer
misbruiken;
10. heeft een open oor en oog voor behoefte van nabestaanden zowel in de
informatiefase als bij de uitvoering en in de nazorgfase. Hij/zij zal de
opdrachtgever van de nodige informatie voorzien en deze met raad en daad
bijstaan;
11. een bij Nardus aangesloten uitvaartorganisatie is 24 uur per dag, zeven dagen
per week beschikbaar, c.q. bereikbaar, voor het regelen van een uitvaart;
12. is in geval van overlijden, zo snel mogelijk ter plaatse. Dit is in elk geval binnen
een zodanig tijdsbestek dat als redelijk en billijk moet worden geoordeeld, onder
de gegeven omstandigheden en na goed overleg met de nabestaanden, dan wel
de opdrachtgever;
13. streeft ernaar dat de begeleiding van de uitvaart en de nabestaanden, zoveel
mogelijk gebeurt door dezelfde persoon. Hij/zij stemt de organisatie af op dit
uitgangspunt. Blijkt de begeleiding desondanks overgenomen te moeten worden
door een ander, dan ziet hij/zij toe op een zorgvuldige overdracht waarbij ook de
nabestaanden duidelijk over de verandering worden geïnformeerd;
14. toont zich in als zijn/haar gedragingen niet alleen een loyaal en collegiaal lid van
Nardus maar zal zich in de relatie met collega-uitvaartverzorgers als een goede
en behulpzame collega opstellen overeenkomstig de Nardusnormen;
15. zal zijn publiciteit en reclame-uitingen op ethisch verantwoorde wijze eerlijk en
correct presenteren;
16. zal zich voortdurend inspannen om zijn/haar professionele kennis op een hoger
niveau te brengen en waar nodig door Nardus aanbevolen vaktechnische
opleidingen volgen;
17. zal deze gedragscode strikt naleven, zomede alle wetten, besluiten en regels het
beroep betreffend, zowel nationaal als internationaal.
6.0
Acceptatie
De uitvaartvereniging, als (rechts-)persoon, alsmede het bestuur, accepteren en houden zich
aan deze gedragscode, hetgeen blijkt uit het lidmaatschap van Nardus.
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7.0

Publicatie

De gedragscode wordt opgenomen op de website van de betreffende vereniging, zodat
leden deze vereniging op ieder gewenst moment kunnen toetsen aan deze code.
De uitvaartverenigingen bevestigen het onderschrijven van de gedragscode in hun
jaarverslag, dat gepresenteerd wordt op hun eigen algemene ledenvergadering en dragen
een eigen verantwoordelijkheid naar hun leden in het vermelden van omissies en problemen
ten opzichte van het naleven van deze gedragscode. De meldingen worden altijd aangevuld
met een reële planning voor het oplossen van de omissies en problemen, voor zover ze niet
al in het verslagjaar zijn opgelost.
Aan de bovenstaande afspraken wordt door de leden gewerkt in de jaren 2012 en 2013.
Vanaf 2014 streven we ernaar dat alle aangesloten verenigingen voldoen aan de
gedragscode, vanaf 2014 treedt de toetsing in werking.
8.0

Toetsing

8.1

Formele Nardus-toets
Elke vereniging dient zich aan de wet te houden, dat houdt in dat men een
jaarverslag moet maken. Notulen moet maken van de vergaderingen en
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Wanneer men niet voldoet aan de
Wet en er gebeuren zaken die niet goed zijn, dan kan men als bestuur hoofdelijk
aansprakelijk worden gesteld.
Uitvaartverenigingen voorzien hun koepel jaarlijks of indien men rechtstreeks lid is
van Nardus aan Nardus), na de eigen ledenvergadering doch vóór 1 juni, van de
onderstaande documenten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Het jaarverslag. (zij bijlage 20 t/m 23)
De notulen van de jaarvergadering.
Het verbeterplan gedragscode (is opgenomen in het jaarverslag).
De inschrijving bij de kamer van koophandel.
De ingevulde deskundigheidsmatrix, per bestuurslid.
Het curriculum vitae van nieuw benoemde bestuursleden.
De samenwerkingsovereenkomst met externe uitvaartverzorgers. (voorbeeld
pagina 24 t/m 27.)
h.
Het klachtenregister van het betreffende jaar.
Aan de hand van deze documenten stelt het Koepel-bestuur (of indien men
rechtstreeks lid is, het Nardus-bestuur) vast in hoeverre betreffende vereniging,
primair, nog voldoet aan de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg.
8.2

Formele reactie/sanctie
Op basis van deze vaststelling wordt de betreffende vereniging:
a.
b.

Opnieuw gepubliceerd op de website als uitvaartverzorgende vereniging, die
in dat jaar voldoet aan de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg.
Voorgedragen voor een operationele toets door de regio-/koepelorganisatie
waarbij betreffende vereniging is aangesloten.
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8.3

Operationele Nardus-toets
Jaarlijks brengt de regio-/koepelorganisatie een operationeel bezoek aan 10% van
haar ledenbestand om te toetsen of deze leden alle regels van de Nardus
Gedragscode Uitvaartzorg hebben geïmplementeerd en naleven.
De 10% wordt minimaal bepaald onder de 8.1 voorgedragen verenigingen, alsmede
de in de loop van dat jaar in het bestuur van de regio-/koepel langsgekomen
verenigingen waarvan er sprake is van enige twijfel met betrekking tot het naleven
van de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg. Om de 10% verder vol te maken levert
Nardus, op basis van een steekproefmethode de rest van de te bezoeken
verenigingen aan.

8.4

Definitie sanctie
Uitvaartverzorgende verenigingen, die weigerachtig zijn middels verbeteringen van de
kwaliteit, conform de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg in te voeren of aan te
passen, worden op de Nardus website gepubliceerd. Deze publicatie vindt plaats
door een voordracht van het bestuur van Nardus aan de algemene ledenvergadering
van Nardus.
Het betreft een gedragscode die we met ons allen hebben afgesproken. Als
brancheorganisatie kunnen we er geen sanctie opzetten, want voldoet men niet aan
de gedragscode en zegt men het lidmaatschap op, dan kunnen we verder niets doen.
Wel zal Nardus er bij de Overheid op gaan wijzen dat verenigingen een groot risico
kunnen lopen wanneer ze niet voldoen aan deze eisen en bij opzegging bijvoorbeeld
direct onder toezicht komen te vallen van de Overheid.

De paragrafen 1 tot en met 7 worden ingevoerd per 2012.
Vanuit de koepels wordt paragraaf 8 ook per die datum gestimuleerd en voorbereid.
Paragraaf 8 wordt ingevoerd met het Jaarplan 2013.
Dus hebben de verenigingen de tijd tot 1 juni 2014.
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Algemene voorwaarden van Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties
Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
b. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en
ondernemer/uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging
van een uitvaart.
c. De uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een
begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene
naar een door de opdrachtgever gewenst adres.
d. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige
dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging
schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen.
e. De ondernemer: de uitvaartondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die
zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een
uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever, te doen
verzorgen.
f. De uitvaartverzorger: de natuurlijke of rechtspersoon, die zich verbindt
de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een
uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever te
leveren.
g. De toeleverancier: de leverancier van specifieke zaken en/of diensten
uitsluitend gebruikt of te gebruiken ten behoeve van de opgedragen
uitvaartverzorging.
h. Voorschotten: bedragen, die door de ondernemer/uitvaartverzorger ten
behoeve van de opdrachtgever aan derden worden betaald.
i. Promemorie posten: bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de
kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn.
j. Uitvaartpakket: een standaard samenstelling van diensten en leveringen
voor een uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden.
k. Prijzen: zijn steeds bruto prijzen inclusief B.T.W.
l. Termijnen: fatale termijnen; d.w.z. na verloop van de termijn vervalt
het recht of vangt het aan.
Artikel 2 – Algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten de
verzorging van een uitvaart betreffende, die tussen de
ondernemer/uitvaartverzorger en de opdrachtgever wordt gesloten.
2. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook
indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.
3. De ondernemer/uitvaartverzorger dient bij de regeling van een uitvaart
de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst
toe te lichten.
Artikel 3 – Overeenkomst
1. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Dagtekening en
ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier is
daarvoor voldoende. Indien debiteur een ander is dan opdrachtgever
dienen beiden het opdrachtformulier te ondertekenen.
2. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de
bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een
overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die
overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene
voorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 4 – Opdracht
1. Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten:
a) alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene
en de opdrachtgever.
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2.

3.

4.

5.

b) de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene
voorwaarden heeft ontvangen.
c) een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van)
dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende
prijzen, voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis
van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd.
Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de
juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal de ondernemer/uitvaartverzorger
géén of een richtprijs per post aangeven met vermelding “pro memorie”.
De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.
De ondernemer/uitvaartverzorger is gehouden zo mogelijk binnen 24 uur de
werkelijke prijzen van de bedoelde posten aan de opdrachtgever door te
geven. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of
de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij
gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of
levering te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een
kopie/uittreksel van nota’s van derden verstrekt.
De overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 8.2. alleen in
onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch
niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart.
De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde
wijzigingen worden gespecificeerd met de opdrachtgever verrekend.
Het niet volledig gebruiken van de diensten en leveringen welke in een
uitvaartpakket zijn begrepen leidt tot verrekening c.q. compensatie voor
hetgeen niet is gebruikt overeenkomstig een door de ondernemer/
uitvaartverzorger daarvoor vastgestelde verrekenwijze.

Artikel 5 – Basistarieven
1. In de in artikel 3 bedoelde overeenkomst worden de kosten van zaken
en/of diensten vermeld overeenkomstig de door de
ondernemer/uitvaartverzorger voordien vastgestelde kosten van die zaken
en diensten. De bijbehorende tarieven worden uiterlijk bij het tot stand
komen van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld.
2. Indien door de ondernemer/uitvaartverzorger een zogenaamd basispakket en
basistarief wordt gehanteerd, wordt van de samenstelling van dat
basispakket en basistarief een schriftelijke specificatie verstrekt aan
de opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst.
3. De opdrachtgever heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de
samenstelling van dit basispakket. Het tarief zal alsdan naar
redelijkheid worden aangepast.
Artikel 6 – Voorschotten
1. De opdrachtgever is gehouden de door de ondernemer/uitvaartverzorger te
zijnen behoeve betaalde voorschotten, mits voortvloeiend uit het
overlijden waarop de opdracht betrekking heeft, op eerste verzoek aan de
ondernemer/uitvaartverzorger te voldoen.
2. Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening
van de ondernemer/uitvaartverzorger.
Artikel 7 – Personalia
1. De vermelde personalia van de overledene in de in artikel 3 lid 1
bedoelde
overeenkomst worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het
overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
2. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand
wordt gedaan door de ondernemer/uitvaartverzorger, tenzij anders is
overeengekomen.
3. Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de
akte van overlijden, dient deze de ondernemer/uitvaartverzorger
daaromtrent onverwijld te verwittigen.
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4. Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden,
zal de ondernemer/uitvaartverzorger bevorderen, dat wijziging
plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan de
ondernemer/uitvaartverzorger worden toegerekend, dan is hij voor
betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle
andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij een derde aansprakelijk is.
Artikel 8 – Tijdstip van levering
1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en
tijdstippen als
overeengekomen tussen opdrachtgever en ondernemer/uitvaartverzorger. De
dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van
goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q.
crematorium.
2. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de
uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het
opdrachtformulier mits met instemming van de opdrachtgever,
ondernemer/uitvaartverzorger en beheerder voornoemd.
Artikel 9 – Drukwerken
1. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen,
bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het
overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren
of goed te keuren.
2. Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot
het overlijden worden door de ondernemer/uitvaartverzorger verzorgd
tenzij anders is overeengekomen.
3. De ondernemer/uitvaartverzorger is slechts voor de kosten van
rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en
voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever
schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan hem toe
te rekenen is.
4. Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt, dat de tekst van
geleverd drukwerk en/of advertenties, in afwijking van artikel 9, lid 1,
door de ondernemer/uitvaartverzorger telefonisch aan de toeleverancier
is doorgegeven, dan zijn eventuele fouten in die tekst(sten) voor risico
en/of rekening van de opdrachtgever.
5. -De ondernemer/uitvaartverzorger is gehouden, tenzij anders is
overeengekomen, dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed
bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen bladen worden
bezorgd.
-Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij
geadresseerde of plaatsing in de gekozen bladen, zal de
ondernemer/uitvaartverzorger dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de
opdrachtgever brengen.
-Indien de ondernemer/uitvaartverzorger heeft voldaan aan de hiervoor
genoemde uitgangspunten is te late plaatsing of te late postbezorging
voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.
Artikel 10 – Voertuigen
1. Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de
dag voorafgaande aan de uitvaartdag vóór 16.00 uur aan de
ondernemer/uitvaartverzorger kenbaar gemaakt te worden. De
overeengekomen prijs zal overeenkomstig deze wijziging aangepast worden.
2. Na annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen
na het in lid 1 genoemde tijdstip, is de opdrachtgever gehouden om aan
de ondernemer/uitvaartverzorger een redelijke vergoeding te betalen voor
de door de ondernemer/uitvaartverzorger gemaakte kosten.
Artikel 11 – Verzekeringen
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1. De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden
aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan de
ondernemer/uitvaartverzorger. De ondernemer/uitvaartverzorger draagt dan
zorg voor een deugdelijk bewijs van afgifte/ontvangst. Hij is verplicht
de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de
desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
2. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke
uitkering, dan kan de begunstigde de ondernemer/uitvaartverzorger
machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de
uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of diens
erfgenamen uitbetaald.
Artikel 12 – Kosten
1. De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn
op door de opdrachtgever onjuiste verstrekte gegevens, behoudens hetgeen
bepaald is in artikel 4 lid 4 en artikel 5 lid 3. In het laatste geval
zal de overeengekomen prijs gewijzigd worden conform de door de
ondernemer/uitvaartverzorger gehanteerde tarievenlijst.
2. De in artikel 5 bedoelde zaken en/of diensten, waarvan de kosten
promemorie zijn geraamd, worden aan de opdrachtgever in rekening
gebracht. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever (een kopie/uittreksel
van) de nota van de toeleverancier overgelegd.
Artikel 13 – Betaling
1. De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en
eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen dertig dagen
na ontvangst. Bij contante betaling wordt door de
ondernemer/uitvaartverzorger een bewijs van betaling verstrekt.
2. De ondernemer/uitvaartverzorger zendt na het verstrijken van de in
artikel 13.1 genoemde betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft
de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen veertien dagen na
ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
3. Indien de ondernemer/uitvaartverzorger nagelaten heeft de nota voldoende
te specificeren, heeft de opdrachtgever het recht alsnog een
specificatie te verlangen. In afwachting van deze nadere specificatie
wordt de betalingstermijn opgeschort.
4. De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er
niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of
de erven van de overledene heeft gehandeld
5. De ondernemer/uitvaartverzorger is gerechtigd over een betaling, die
niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat
de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim
vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn.
De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en
120 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Aan de opdrachtgever die, na gesommeerd te zijn, in gebreke blijft te
betalen, worden -na het verstrijken van de in de sommatie genoemde
termijn - de in redelijkheid gemaakte incassokosten in rekening
gebracht.
Artikel 14 – Garantie en aansprakelijkheid
1. De ondernemer/uitvaartverzorger staat in voor de juiste regeling en
uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht.
2. De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan de
ondernemer/uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene sieraden of
andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging
hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.
Artikel 15 – Oponthoud
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Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend
voor rekening van de ondernemer/uitvaartverzorger indien deze hem of zijn
toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden.
Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan
zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer
geldende opvatting voor zijn rekening dienen te komen.
Artikel 16 – Klachten
1. Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan de opdrachtgever gevolgen
wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de
opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de
uitvaart bij de ondernemer/uitvaartverzorger ingediend worden. Niet
tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de
opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
2. Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de
nota schriftelijk bij de ondernemer/uitvaartverzorger ingediend worden.
3. De ondernemer/uitvaartverzorger zal binnen 14 dagen na ontvangst van de
klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over
afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt
bereikt en er sprake is van een geschil dat de opdrachtgever beslecht
wil zien, zal deze zich overeenkomstig artikel 17.1 wenden tot de
Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.
Artikel 17 – Geschillen
1. Elk geschil tussen de opdrachtgever en de ondernemer/uitvaartverzorger
over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, over de nota
en/of de betaling, ook al wordt dit verschil slechts door één hunner als
zodanig benoemd, zal zowel door de opdrachtgever als de
ondernemer/uitvaartverzorger kunnen worden voorgelegd aan de door de
Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangestelde Ombudsman. Het
adres van de Ombudsman zal op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden
verstrekt.
2. Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in behandeling genomen,
indien de opdrachtgever zijn klacht eerst aan de
ondernemer/uitvaartverzorger overeenkomstig de algemene voorwaarden
heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan de
ondernemer/uitvaartverzorger is voorgelegd dient het geschil
schriftelijk bij de Ombudsman aanhangig gemaakt te worden gemaakt.
3. Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Ombudsman, is de
ondernemer/uitvaartverzorger aan deze keuze gehouden.
4. Wanneer de ondernemer/uitvaartverzorger een geschil behandeld wil zien,
stelt hij de opdrachtgever schriftelijk voor het geschil te laten
behandelen door de Ombudsman. De ondernemer/uitvaartverzorger kondigt
daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde
rechter als de opdrachtgever niet binnen vijf weken schriftelijk laat
weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de
Ombudsman. Indien de ondernemer/uitvaartverzorger, in het geval dat de
opdrachtgever het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van
vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden
aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, dan kan de
opdrachtgever het geschil alsnog voor behandeling voorleggen aan de
Ombudsman.
5. De Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig de voorwaarden, zoals deze
zijn vastgelegd in het reglement van de Stichting Klachteninstituut
Uitvaartwezen.
6. Het reglement van deze Stichting wordt desgevraagd toegezonden. De
beslissingen van de Ombudsman wordt door partijen aangemerkt als een
bindend advies.
7. Bij toewijzing van een geldelijke vergoeding aan de opdrachtgever
garandeert de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen betaling daarvan
tot ten hoogste € 5000,00.
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8. Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter dan wel de hierboven
genoemde Ombudsman is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
9. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden worden op 30 december 2011 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Apeldoorn.
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Deskundigheid- en integriteitstoets
Inleiding:
Uitvaartverenigingen werken voor een groot gedeelte met een vrijwillig bestuur. Binnen een
bestuur moeten de belangen van hun leden voldoende kunnen worden behartigd. Daarom is
het belangrijk dat er een goede verdeling is van taken en verantwoordelijkheden binnen een
bestuur.
Het gaat hierbij om een collectieve toets. Bekeken wordt of de gezamenlijke bestuurders de
belangen van leden voldoende kunnen behartigen. De integriteittoets is uiteraard individueel
en toetst de betrouwbaarheid en professionaliteit van bestuurders.
Profielschets:
In het bestuur is kennis en expertise op een aantal vakgebieden noodzakelijk. Deze
expertise moet bij twee of meerdere leden van het bestuur aanwezig zijn om op een goede
wijze taak en rol van het bestuur te kunnen uitoefenen.
De noodzakelijke expertise ligt op de volgende gebieden:











Het besturen van een organisatie;
Uitvaartbranche (inclusief netwerk binnen de branche);
Relevante wet- en regelgeving;
Verzekeringen;
Financieel technische- en actuariële aspecten;
Administratieve organisatie en interne controle;
Uitbesteden van werkzaamheden;
Communicatie met toezichthouder, leden en overige belanghebbenden;
Kennis van het beheer van vermogens;
Kennis van de bedrijfstak CAO en de daaraan gekoppelde regelingen.

Van bestuursleden mogen de volgende eigenschappen en ervaring worden verwacht:










Goede naam en reputatie;
Ervaring met een bestuurlijke omgeving;
Affiniteit met de uitvaartbranche;
Affiniteit met financiële dienstverlening;
Openheid over mogelijk conflicterende belangen;
Politiek/strategisch inzicht in een omgeving van paritair bestuur; ???
Zakelijke instelling;
Communicatief ingesteld;
Goed klankbord.

Van de voorzitter mag als extra worden verwacht:





Ervaring als voorzitter in een bestuurlijke omgeving;
Overwicht;
Bindende eigenschappen;
Goede voorzitter van vergaderingen.
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Indien uw organisatie voor de dagelijkse beleidsbepaling iemand in dienst heeft (bijv. een
directeur) dan valt deze ook onder deze toetsing.
Matrix:
Onderstaande matrix is bedoeld om als hulpmiddel te dienen om vast te stellen of binnen uw
organisatie voldoende expertise aanwezig is of waar zich nog lacunes bevinden.
Afhankelijk van de structuur van uw vereniging welke aspecten aanwezig moeten zijn.

V

P

S

B1

B2

D

Uitvaart
Financiën en actuariële aspecten
Vermogensbeheer
Uitbesteding
Automatisering
Communicatie
Verzekeringen
Regel- en wetgeving
Administratieve organisatie en interne controle

V = voorzitter, P = penningmeester, S = secretaris, B1/B2 etc = bestuursleden, D = directie.
Voorbeelden:
De penningmeester heeft kennis van zaken ten aanzien van de financiën en de actuariële
aspecten. Ook bestuurslid 2 heeft hiervoor voldoende kennis.
Er wordt niet gedaan aan vermogensbeheer. Al de gelden worden weggezet op een
spaarrekening. Het bestuur hoeft geen kennis te hebben van vermogensbeheer.
Uitwerking:


Van elk bestuurslid zit een CV, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs
in de administratie van de vereniging.
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7.1.2.1. Interne Klachtenprocedure.
De leden van Nardus kennen een klachtenregeling bij geschillen op
uitvaartverzorgingsgebied. In de eerste plaats tracht de vereniging er met de consument uit
te komen als zich een probleem dan wel een geschil voordoet. Hiervoor is een interne
klachtenprocedure opgesteld. Lukt het niet tot een aanvaardbare oplossing te komen dan
staan er een aantal mogelijkheden open. Er kan een klacht of geschil worden voorgelegd
aan de ombudsman. De uitspraak van de ombudsman is bindend, althans de leden van
Nardus respecteren deze altijd.
Betreft het een klacht over een uitvaart, dan is de uiterste termijn waarbinnen de klacht
ingediend moet worden 21 dagen na de datum van de uitvaart. In het geval dat het een
klacht over de uitvaartnota betreft, moet deze binnen 14 dagen na de notadatum zijn
ingediend.
Indienen van een klacht.
Een klacht dient men schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur van de vereniging.
[adres gegevens vereniging].
Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen dient men de volgende zaken op te
nemen in de brief:






naam, adres en woonplaats
een eventueel referentienummer en/of polisnummer van betrokkene
de datum waarop u uw brief verstuurt
een beschrijving van uw klacht
eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken. Hoe meer
relevante informatie wordt verstrekt, hoe beter de klacht is te beoordelen.

Registratie van een klacht.
Elke klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier dat wordt opgeborgen in een
systeem onder beheer van de leidinggevende/bestuur. De registratielijst van in behandeling
zijnde klachten is een vast agendapunt op de bestuurvergadering van de vereniging. (zie
voorbeeld pagina 19)
Behandeling van een klacht.
Binnen één week na ontvangst van de klacht ontvangt men een schriftelijke
ontvangstbevestiging. In deze brief wordt men geïnformeerd over degene bij wie de klacht in
behandeling is en over de periode waarbinnen de klacht wordt beoordeeld. Er wordt naar
gestreefd om dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan
ontvangt men hierover schriftelijk bericht.
Degene die de klacht behandelt kan tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.
Wanneer nodig kan externe deskundigheid worden ingewonnen.
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Reactie op uw klacht.
Men ontvangt binnen drie weken een inhoudelijke reactie op de klacht, tenzij er eerder
schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan
onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.
De vereniging doet er alles aan om de klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het
zo zijn dat men het niet eens bent met de afwikkeling. Men heeft dan de mogelijkheid om
zich te wenden tot:




Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB EINDHOVEN
Of per e-mail naar ombudsman@uitvaart.nl
De burgerlijke rechter.

Ombudsman.
Indien men het niet eens met de afwikkeling van de klacht, dan kan men binnen drie
maanden na behandeling, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman.
Voordat men de stap naar de Ombudsman zet, dient men de klachtenprocedure van de
vereniging te hebben doorlopen. Uitsluitend in geval van een niet-bindend advies is een
eventuele gang naar de burgerlijke rechter daarna nog mogelijk.
Toezicht en beheer.
Binnen de vereniging is er een apart bestuurslid die toeziet op de naleving van de
klachtenprocedure.
Een overzicht van het aantal klachten ontvangen, in behandeling, opgelost en doorverwezen
(dit jaar en vorig jaar) wordt jaarlijks gepresenteerd op de ledenvergadering van de
vereniging.
De klachtenregistratie wordt gebruikt voor de rapportage welke is voorgeschreven in de
Nardus Gedragscode Uitvaartzorg.
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FORMULIER KLACHTENREGISTRATIE

Dossiernr. .………………

(alle onderstaande punten invullen)

(Niet invullen!)

Datum registratie klacht:

Terugbeldatum*:

Per




1

brief
e-mail
anders, namelijk:

2
3

Geregistreerd door: _____________________

d.d. ______________

4

Afgehandeld door: ______________________ d.d. ______________

5

21

Gegevens klager:
Naam: _______________________________________________________________

Adres: __________________________________

Huisnummer: __________

Postcode: _________________ Plaats: ___________________________________

Telefoonnummer: _____________________________________________________

Type klager:
 Opdrachtgever/nabestaande
 Familielid (anders dan opdrachtgever)
 anders n.l.

Korte omschrijving van (type) klacht (of indien er een schriftelijke klacht is , deze bijvoegen)

Omschrijving van de actie die aan de klant wordt toegezegd n.a.v. zijn/haar klacht:
 Schrijven

Bellen

Geen verdere berichtgeving

TERUGBELACTIE
d.d.
Opmerkingen (over oplossing en/of n.a.v. terug bellen, m.v.v. datum).

OPLOSSING: (altijd schriftelijk bevestigen en bijvoegen bij dit dossier)

Procedure afgerond
Paraaf/d.d.
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Het maken van een jaarverslag
Inleiding
Elk jaar komt het terug: er moet een jaarverslag gemaakt worden over het voorgaande jaar.
Voor een goede evaluatie van de eigen werkzaamheden is een jaarverslag onmisbaar. Deze
tekst geeft een aantal principes en praktische tips over de opzet en inhoud van dit soort
verslagen.
Een paar opmerkingen
Een jaarverslag. De naam maakt eigenlijk al duidelijk wat het is: een verslag over de periode
van een jaar. Over het algemeen is dat een kalenderjaar. Anders gezegd, de periode van
1 januari tot en met 31 december. In een jaarverslag evalueert de stichting alle belangrijke
dingen die er gedurende het afgelopen jaar gebeurd zijn. Er wordt beoordeeld of de gestelde
doelen gehaald zijn. Er wordt bekeken wat fout is gegaan, natuurlijk ook wat goed is gegaan.
Verder worden de belangrijkste ontwikkelingen in het werk kort aangegeven en worden
daarop vooruitlopend plannen gemaakt. Een jaarverslag is natuurlijk ook een verantwoording
van de werkzaamheden naar de subsidiegever(s) (als die er zijn). Kortom, een jaarverslag is
geen chronologische opsomming van uitgevoerde werkzaamheden, maar een inhoudelijk
verhaal dat lijnen uit het verleden naar de toekomst duidelijk maakt, gebaseerd op cijfers en
resultaten van het werk.
Uitgangspunten bij het schrijven
Iedereen schrijft natuurlijk op zijn eigen manier een jaarverslag. En per organisatie zijn ook
grote verschillen tussen de jaarverslagen aan te geven. Hoe ook een jaarverslag gemaakt
wordt, een drietal uitgangspunten zijn van groot belang:
Voor wie?
Ga, voordat het jaarverslag geschreven wordt, goed na wie het allemaal lezen moet. Dat
bepaalt in grote mate wat er in het jaarverslag moet komen te staan. Zorg dat vooraf ook
bekend is waar, hoe en wanneer het jaarverslag ingediend moet worden.
Een lang verhaal
Hoe dik of hoe lang een jaarverslag moet zijn, is natuurlijk nooit te zeggen. Een goed
geschreven verslag maakt in vier pagina's meer duidelijk dan een slecht verslag in veertig
pagina's.
De boodschap
Een belangrijk uitgangspunt voor het jaarverslag is het werkplan van het voorgaande jaar. In
dat werkplan is aangegeven wat de vereniging van plan was te gaan doen. In het jaarverslag
wordt nu duidelijk gemaakt, wat daarvan inderdaad gelukt is en wat niet. Daarnaast kunnen
er in een jaar natuurlijk ook allerlei dingen gebeuren die niet in het werkplan voorzien waren.
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De indeling van een jaarverslag
Voordat het feitelijke schrijfwerk begint, moet er al een duidelijk raamwerk zijn. Anders
gezegd: het moet duidelijk zijn welke onderwerpen in het jaarverslag worden behandeld en in
welke hoofdstukken die onderwerpen terug komen. Hieronder geven we een voorbeeld van
een dergelijk raamwerk. Daarna worden de verschillende hoofdstukken kort uitgewerkt. Voor
de volledigheid gaan we hierbij uit van een zelfstandige organisatie.
Inhoud Jaarverslag:
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Voorblad: Vignet/afbeelding, naam organisatie, jaartal, enzovoorts
Inhoudsopgave: Titels hoofdstukken en paginanummers
Voorwoord: Waarom een jaarverslag, waarover gaat het verslag
Activiteiten: Wat waren de werkafspraken in het voorgaande jaar en welke
activiteiten heeft de organisatie allemaal uitgevoerd
Publiciteit: Hoe heeft de organisatie zich naar buiten toe kenbaar gemaakt
Externe contacten: Met welke organisaties en instellingen is er contact geweest en
waarvoor (gemeente, deelgemeente, collega-organisaties)
Interne organisatie: Huisvesting, bestuur, vrijwilligers, beroepskrachten, enzovoorts
Financiën: Financieel jaaroverzicht
Conclusies en aanbevelingen: Wat zijn de conclusies over de activiteiten van het
afgelopen jaar en wat zijn de actiepunten van de organisatie voor het volgende jaar

Voorwoord
In het voorwoord wordt aangegeven waarom het verslag geschreven is, wat de bedoeling
ervan is, en wat er in behandeld wordt. Het voorwoord is ook bij uitstek de plaats voor het
bestuur om kort de eigen visie op het werk weer te geven. Om nieuwe ontwikkelingen aan te
duiden en om aan te geven wat de functie van de vereniging daarin is. Verder kan in het
voorwoord aangegeven worden wat de condities zijn waaronder het werk verricht moet
worden. Soms zijn er bijvoorbeeld te weinig financiële middelen om het werk goed te doen of
wordt men geconfronteerd met bezuinigingen.
Activiteiten
Wat waren de werkafspraken in het voorgaande jaar en welke activiteiten heeft de
organisatie in het kader van deze werkafspraken in het jaar uitgevoerd? Per activiteit kan
kort omschreven worden wat de activiteit precies inhoudt, waarom de activiteit is uitgevoerd
(doel), hoe de activiteit is uitgevoerd (de middelen die gebruikt zijn), wie met de activiteit
bereikt is (welke doelgroepen) en wat het resultaat van de activiteit is (was het bijvoorbeeld
succesvol, zijn de doelen bereikt?).
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Publiciteit
Publiciteit is een belangrijk middel om de bekendheid van de stichting te vergroten. In het
jaarverslag kan aangegeven worden wat de vereniging allemaal aan publiciteit heeft gedaan
om haar activiteiten zowel aan de doelgroep duidelijk te maken.
Vragen:
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welke publiciteit is gevoerd (folders, advertenties, persberichten, brieven,
telefoontjes);
wat waren de gestelde doelen met de publiciteit;
zijn die doelen bereikt, zo nee, waarom niet;
wat zijn de goede vormen van publiciteit gebleken;
welke vorm van publiciteit heeft minder goed of helemaal niet gewerkt;
hoe zijn de contacten met de verschillende nieuwsmedia (krant, radio, tv);
hoe vaak heeft de vereniging de krant gehaald en wat was hiervan het effect.

Interne organisatie
Binnen de eigen organisatie is er meestal sprake van een bestuur, vrijwilligers en mogelijk
beroepskrachten.
Een aantal vragen hierover zijn:









hoe is het bestuur samengesteld;
zijn er voldoende bestuursleden;
hoe is de taakverdeling binnen het bestuur;
wie werken er bij de organisatie en zijn dat vrijwilligers en/of beroepskrachten;
wat zijn de werkzaamheden van de vrijwilligers, wat zijn de werkzaamheden van de
beroepskrachten precies;
is er een groot verloop onder de vrijwilligers, zo ja, wat is daarvan de reden;
is het makkelijk of moeilijk om de nieuwe vrijwilligers te vinden;
hoeveel tijd besteden vrijwilligers gemiddeld aan het werk.

Financiën
Over het algemeen wordt in een jaarverslag een financieel overzicht opgenomen. Meestal
als bijlage achterin het verslag. Dit hoeft niet een gedetailleerd overzicht te zijn; een
totaaloverzicht met de hoofdposten uit de begroting is meestal voldoende. Belangrijk is te
noemen hoeveel leden de vereniging heeft en hoeveel overledenen er in het afgelopen jaar
zijn geweest. Tevens is belangrijk om te laten zien wat de schuld is aan de leden, in verband
met toekomstige uitvaarten (te halen uit het actuariële rapport).

Nardus Gedragscode

Conclusies en aanbevelingen
Een jaarverslag eindigt met conclusies en aanbevelingen. Hierin wordt kort samengevat wat
de conclusies zijn over de activiteiten van het afgelopen jaar, wat de actiepunten van de
organisatie voor het volgend jaar zijn en welke zaken in de toekomst verder aandacht
verdienen.
Nog een aantal tips
Het uiterlijk van het jaarverslag is een visitekaartje voor de organisatie. Zorg daarom dat het
er goed uitziet, met een goede omslag. Zorg er ook voor dat het verslag -ook aan de
buitenkant- herkenbaar is als een verslag van de vereniging. Het moet dus passen bij
folders, briefpapier en affiches die gebruikt worden.
Tenslotte:
Vermeld niet te veel details. De hoofdlijnen zijn veel belangrijker.



Druk niet te veel jaarverslagen. Maak vooraf een verzendlijst en tel hoeveel verslagen
er nodig zijn.
Verstuur niet teveel exemplaren. Dat is duur en bovendien is niet iedereen
geïnteresseerd in het jaarverslag. Stuur liever een briefje rond dat het jaarverslag gratis - te bestellen is.
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Voorbeeld
OVEREENKOMST:

De ondergetekenden:
1. [Naam], wonende [straat] [postcode] [plaats], hierna te noemen
uitvaartverzorger
26

en
2. Uitvaartvereniging ‘____________”, gevestigd aan de[straat] [postcode] [plaats],
in deze
vertegenwoordigd in de persoon van [naam] (voorzitter van de vereniging) en
[naam] (penningmeester van de vereniging), hierna te noemen
uitvaartvereniging,
komen het volgende overeen:
Artikel 1
Aard en omvang van de te verrichten diensten:
De uitvaartverzorger zal ten behoeve van alle leden, van de in sub 2. genoemde
uitvaartvereniging, de noodzakelijke werkzaamheden bij een overlijden van een lid van de
uitvaartvereniging uitvoeren.
Het pakket van deze werkzaamheden zal bestaan uit:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Het in kennis stellen van de te verzorgen uitvaart aan de uitvaartvereniging
binnen 24 uur na overlijden.
Aangifte doen van het overlijden bij de juiste instanties.
Algehele verzorging van de uitvaart naar de wens van de
overledene/nabestaande(n).
De zorg voor het leveren van een graf- dan wel een crematiekist.
De zorg voor het afleggen van de overledene en het juiste aantal dragers bij een
begrafenis.
De zorg dat het juiste aantal rouwauto’s aanwezig zal zijn bij de
begrafenis/crematie.
Het verzorgen van rouwbrieven met de juiste tekst.
Het verzorgen/opgeven van een advertentie op verzoek van de nabestaande(n).
De nabestaande(n) met raad en daad bijstaan.
Op de dag van de uitvaartplechtigheid aanwezig zijn om leiding te geven aan de
uitvaart.
De zorg dat alle werkzaamheden die nodig zijn om een uitvaart piëteitsgevoel te
laten verlopen.
De uitvaartverzorger zal de penningmeester alle noodzakelijke bescheiden doen
toekomen om tijdig een juiste nota naar de nabestaanden te kunnen verzenden.
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m.

Indien er polissen van Uitvaartverzekeringen aanwezig zijn, die betrekking
hebben op de overledene, dan zullen de originele polissen met een machtiging
voor incasso door de vereniging aan de penningmeester overhandigd worden. Dit
in goed overleg met de nabestaanden.
Het ontvangen bedrag van de verzekering zal verrekend worden met de totale
nota.

Artikel 2.
Nota’s leveranciers.
De uitvaartverzorger verplicht zich om van alle geleverde materialen ten behoeve van een
uitvaart de nota’s rechtstreeks naar de penningmeester te laten zenden.
De betalingen van alle nota’s ten behoeven van een uitvaart worden door de vereniging
verricht.
Artikel 3.
Duur van de overeenkomst.
a. De overeenkomst is tussen partijen aangegaan voor de duur van één (1) jaar,
aanvangende op 1 januari 20__ en derhalve eindigende per 31 december 20__
b. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode van één (1) jaar,
tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt. In geval van opzegging na een
stilzwijgende verlenging is artikel 4 van deze overeenkomst van toepassing.
Artikel 4.
Opzegging van deze overeenkomst.
Deze overeenkomst kan worden beëindigd door een schriftelijke opzegging van één van de
partijen, rekening houdend met een opzeggingstermijn van drie (3) maanden voor afloop
van deze overeenkomst.
De opzegging dient schriftelijk, met bericht van ontvangst, te geschieden.
Artikel 5.
Niet leden van de uitvaartvereniging.
De uitvaart van overledenen, die niet lid zijn van de uitvaartvereniging, wordt voor rekening
en risico van de uitvaartvereniging geregeld met inachtneming van artikel 1.
Bij een begrafenis/crematie van een niet lid (tenzij het een lid betreft van een Nardus
zustervereniging) ontvangt de uitvaartverzorger een nota van de uitvaartvereniging voor de
verleende diensten van de vereniging afhankelijk van artikel 2.
Artikel 6.
Opstellen van een begroting ten behoeve van de nabestaande(n).
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De uitvaartverzorger is verplicht een begroting van de uitvaartkosten op te maken ten
behoeve van de nabestaande(n). Dit dient te geschieden op een opdrachtformulier, die door
de uitvaartvereniging ter beschikking wordt gesteld aan de uitvaartverzorger. Dit zijn de
standaard Nardus opnameformulieren.
Opnameformulieren, anders dan beschikbaar gesteld door de vereniging, zijn niet
toegestaan.
Artikel 7.
Vergoedingen door de uitvaartverenigingen aan de uitvaartverzorger.
De uitvaartverzorger ontvangt een vast bedrag per uitvaart, ongeacht een lid of geen lid.
De tarieven zijn vastgesteld en vermeld op een aparte bijlage (tarievenoverzicht).
Van de uitgevoerde uitvaarten zal de uitvaartverzorger terstond een nota aan de vereniging
sturen.
Artikel 8.
Toegang opbaarruimte.
De uitvaarverzorger ontvangt een sleutel van de opbaarruimte.
Na beëindiging van deze overeenkomst zal hij de sleutel binnen 24 uur inleveren bij de
vereniging.
Artikel 9.
Slotbepaling.
Door ondertekening van deze overeenkomst zijn de uitvaartverzorger en de
uitvaartvereniging gebonden zich te houden aan deze overeenkomst.
In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, of in gevallen van twijfel omtrent de
uitleg van deze overeenkomst, vindt er overleg plaats tussen de uitvaartverzorger en het
bestuur van de uitvaartvereniging.
Aldus opgemaakt op [datum] te [woonplaats].
Uitvaartverzorger

Uitvaartvereniging _______________________

[naam]

[naam ] (voorz.)

[naam] (penningmeester)
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TARIEVENOVERZICHT.

Dit tarievenoverzicht geldt voor het jaar 20__ (1 januari tot en met 31 december).

Begrafenis lid/geen lid

€

Crematie lid/geen lid

€
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Bovengenoemde bedragen zijn inclusief de eerste … km à € 0,19
Meerdere km á €0,19 per km.

N.B. Voor kinderen benden 3 jaar geldt een andere tariefstelling, in overleg met de
penningmeester.

Bij een uitvaart van een niet-lid (tenzij lid van een Nardus zustervereniging) ontvangt de
uitvaartverzorger een extra vergoeding van €

Bij een uitvaart van een lid door een andere uitvaartverzorger ontvangt de uitvaartverzorger
een tegemoetkoming van €

Uitvaartverzorger

Uitvaartvereniging ________________________

[naam]

[naam ] (voorz.)

[naam] (penningmeester)
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voorbeeld faktuur aan de hand van het opnameformulier van Nardus
op deze wijze kan men een goede vergelijking maken met de begroting en de definitieve faktuur.
probeer PM posten zoveel mogelijk te voorkomen in de begroting.

Naam _________________________________
Adres __________________________________
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Woonplaats _____________________________

Plaats: _________________________________

betreft: _________________________________

faktuurnr. _______________________________

begroting

in
mindering te betalen

basispakket/algemene verenigingskosten

__________

________ __________

overbrengen van …….. naar ………….

__________

________ __________

uittreksel register van overlijden

__________

________ __________

legeskosten uitstel

__________

________ __________

kosten afleggen en verzorgen overledene

__________

________ __________

kist (noemen wat voor soort kist is gebruikt)

__________

________ __________

kistversiering (kruisje o.i.d.)

__________

________ __________

gebruik kistkoeling

__________

________ __________

opbaring in ……… gedurende …..dagen

__________

________ __________

drukkosten rouwbrieven

__________

________ __________

….. rouwbrieven incl. portokosten

__________

________ __________

extra rouwbrieven

__________

________ __________

… aantal verzendsets t.b.v. rouwbrieven

__________

________ __________

crematiekosten/grafrechten

__________

________ __________

overbrengen overledene naar crematorium/kerk

__________

________ __________

…. Volgauto's

__________

________ __________
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kosten dragers

__________

________ __________

kosten uitvaartdienst

__________

________ __________

kosten opname uitvaartdienst

__________

________ __________

kosten organist

__________

________ __________

kosten geestelijke

__________

________ __________

kosten liturgie

__________

________ __________

kosten advertenties

__________

________ __________

kosten bloemen

__________

________ __________

condoleance

__________

________ __________

condoleanceregister

__________

________ __________

kosten koffietafel ….. personen

__________

________ __________

gids na overlijden

__________

________ __________

…. gedachtenisprentjes

__________

________ __________

…. dankbetuigingen

__________

________ __________

…. Enveloppen + portikosten t.b.v. dankbetuigingen

__________

________ __________

Totaal kosten

0

0

0

in mindering

__________

________ __________

lidmaatschap vereniging

__________

________ __________

aanvullende verzekering

__________

________ __________
€

Te betalen

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag over te maken op rekeningnummer
0000000000000 ten name van [naam vereniging]
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Puntenlijst












Maken gebruik van een opnameformulier
Maken aan de hand van de wensen een offerte
Algemene voorwaarden staan op de achterzijde van het opnameformulier
Algemene voorwaarden staan op de website
De samenstelling van het bestuur is getoetst aan de hand van de deskundigheid- en
integriteitstoets.
Er wordt een klachtenregeling bijgehouden
De vereniging heeft een klachtenformulier
De gedragscode is gepubliceerd op de website
De gedragscode wordt gebruikt voor PR doeleinden
Officiële stukken
a. Het jaarverslag. (voor inhoud, zie vanaf pagina 20)
b. De notulen van de jaarvergadering.
c. Het verbeterplan gedragscode.
Wat is verwezenlijkt ten aanzien van de gedragscode; wat moet nog worden
opgepakt
d. De inschrijving bij de kamer van koophandel.
e. De ingevulde deskundigheidsmatrix, per bestuurslid.
f. Het curriculum vitae van nieuw benoemde bestuursleden.
g. De samenwerkingsovereenkomst met externe uitvaartverzorgers. (voorbeeld zie
bijlage 24 t/m 27)
h. Het klachtenregister van het betreffende jaar.
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