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1.0  Inleiding 
 
1.1 Landelijke uitvaartverzekering 
 

Nardus wil marktpartijen in de gelegenheid stellen een samenwerking aan te gaan met 
de landelijke Nardus-organisatie in het aanbieden van een uitvaartverzekering. Deze 
moet recht doen aan de visie, missie en doelstelling van Nardus, kort verwoord in 
termen “rouw en trouw op lokaal niveau”. 

 
1.2 De statutaire doelstellingen van Nardus zijn de leidraad voor het denken en uitwerken 

van deze uitvaartverzekering.  
 

Deze luiden als volgt:  
”Het behartigen van de belangen van uitvaartorganisaties, te weten organisaties die zich 
richten op het begeleiden en verzorgen van de uitvaart van natuurlijke personen in een 
lokale of regionale context en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het 
woord”. 

 
1.3 Uitgangspunt uit het goedgekeurde beleidsplan 2011-2013: 

“Het bestuur van Nardus stelt voor de komende jaren een andere richting te kiezen. 
Namelijk de markt op dit vlak haar werk te laten doen, waarbij Nardus dit kritisch zal 
volgen en haar leden zal adviseren in haar (vrije) keuze van de producten en diensten. 
Nardus streeft er naar te werken met blauwdrukken voor producten en diensten als 
ledenadministratie, financiële administratie, professionele adviesdiensten, opleidingen 
etc. en deze te waarderen door een structuur van erkenningregels.” 

 

2.0 Nardus Uitvaart Polis 
 

De Nardus Uitvaart Polis is een uitvaartverzekering, welke door verschillende 
marktpartijen op de markt kan worden gebracht en daarbij kan worden voorzien 
van de naam “Nardus Uitvaart Polis”. In de documenten en de promotie rond de 
polis kan gebruik gemaakt worden van het logo van Nardus, waarbij kleurstelling 
en lay-out uitsluitend conform de voorschriften van Nardus mag zijn. 

 
3.0. Voorwaarden voor de Nardus Uitvaart Polis 
 

 Het betreft uitsluitend een uitvaartpolis 

 Het gaan voeren van de polis kan alleen na schriftelijke goedkeuring van 
eerste polisvoorwaarden door het bestuur van Nardus. 

 Het wijzingen van de polis kan alleen na schriftelijke goedkeuring van het 
bestuur van Nardus. 

 De goedkeuring van Nardus is onderhevig aan de volgende criteria: 

 De verzekeringnemer is of wordt door afsluiting van de polis lid van één 
van de verengingen, die direct of indirect zijn aangesloten bij Nardus. 
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 De verzekering biedt, boven de voordelen van het lidmaatschap van één 
van de bij Nardus aangesloten verengingen, een materieel voordeel bij 
overlijden, indien de uitvaart wordt verzorgd door een bij Nardus 
aangesloten uitvaartvereniging of uitvaartorganisatie. De laatste 
behoeven in de polis niet bij naam te zijn benoemd. 

 De verzekeringsvorm kan, zowel een eerste als een aanvullende 
verzekering zijn. 

 De verzekeringsvorm kan, zowel een natura-, als een 
sommenverzekering, als een combinatie van beiden zijn. 

 Bij het afsluiten van de polis is er sprake van kostentransparantie naar de 
verzekerde. De vorm van presentatie hiervan behoeft goedkeuring van 
het Nardus-bestuur. 

 De verzekerde wordt jaarlijks geïnformeerd m.b.t. de poliswaarde, de 
cumulatieve kosten en de verwachtingswaarde. 

 De verzekering biedt, als extra clausule, de mogelijkheid ook nazorg 
(emotioneel en financieel) te verzekeren. 

 De door Nardus voorgeschreven geschillenregeling voor de consument 
zijn van toepassing op de polis. 

 Het afsluiten van de polis vindt plaats door een gediplomeerde deskundige. 
De werkwijze hiervan behoeft goedkeuring van het Nardus-bestuur. 

 De verzekeraar voldoet als gehele organisatie aan alle wettelijke vereisten. 

 De verzekeraar voldoet als gehele organisatie aan alle voorschriften, die door 
de betreffende toezichthouder(s) worden gesteld. 

 De verzekeraar rapporteert jaarlijks aan Nardus een aantal door Nardus 
opgestelde kengetallen m.b.t. omvang, organisatie en risicograad t.a.v. de 
Nardus Uitvaart Polis. Hierbij zal Nardus zich zo veel mogelijk aansluiting 
zoeken bij het rapportagestramien van de toezichthouder(s). 

 Nardus heeft het recht, op basis van het niet volgen van de hiervoor 
vermeldde voorwaarden en criteria, te komen tot stopzetting van de 
samenwerking, waarna er geen Nardus Uitvaart Polissen meer gesloten 
mogen worden door de betreffende organisatie. Nardus hanteert hiervoor een 
aanzegtermijn van 3 maanden. 

 Geschillen tussen Nardus en de verzekeraar m.b.t. de Nardus Uitvaart Polis 
worden na expliciete besluitvorming door het Nardus-bestuur in beroep 
voorgelegd aan de Ombudsman Verzekeringen. 

 
4.0  Toelichting 
 

 Nardus heeft geen rol in de premiestelling. 

 Nardus stelt geen andere eisen aan de verzekerde diensten en sommen, 
anders dan hiervoor gesteld. 

 Nardus heeft het recht extra voorwaarden te stellen aan verzekeraar en 
polisvoorwaarden, indien de onafhankelijke rol van Nardus in het geding 
komt. 

 

 


