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7.4. Procedure voor het uitvoeren van elkaars uitvaarten  
 
Inzake het uitvoeren van uitvaarten door uitvaartverenigingen voor zusterverenigingen hebben destijds de 
Bond van uitvaartverenigingen in de provincie Drenthe, de Federatie van uitvaartverenigingen in 
Friesland en de Federatie van uitvaartverenigingen in de provincie Groningen een overeenkomst 
gesloten waarin zij verklaren dat zij uitvaarten van leden van de bij hun bond cq federatie aangesloten 
uitvaartverenigingen zullen uitvoeren tegen kostprijs zonder enige toeslag. 
 
Deze overeenkomst is door de bovengenoemde bond en federaties getekend te Drachten d.d. 24 juni 
2004, en heeft zijn waarde inmiddels in de praktijk bewezen. 
 
NARDUS heeft deze overeenkomst als basis genomen voor de navolgende landelijke regeling: 
 
Het volgende is in overweging genomen; 
 

- De doelstelling van deze overeenkomst is dat wij willen bevorderen, dat bij overlijden van leden in 
een andere woonplaats, de daar gevestigde uitvaartvereniging assistentie verleent bij de 
verzorging van de uitvaart; 

- Het uitbesteden van uitvaarten aan zusterverenigingen bevordert de onderlinge samenwerking 
en bespaart familie / nabestaanden(n) extra kosten, daar andere instanties veelal hogere kosten 
in rekening brengen dan de aangesloten verenigingen; 

- Interprovinciaal willen wij deze service graag promoten en hiervoor de uitgangspunten op papier 
zetten, zodat dergelijke verzoeken op één en dezelfde wijze worden gehonoreerd. 

 
De volgende landelijke regels worden vastgesteld: 
 
1.         Er zullen concrete prijsafspraken worden gemaakt ter voorkoming van teleurstellingen achteraf. 
 Daarbij denken wij aan de volgende uitgangspunten: 

a. de uitvaart wordt uitgevoerd op basis van kostprijs van de uitvoerende vereniging cq 
gemaakte prijsafspraken voor eigen leden; 

b. doorberekening van algemene administratiekosten van de eigen organisatie is mogelijk; Voor 
deze doorberekening adviseren wij een bedrag van Euro 25,00. 

c. geen toeslag in rekening brengen zoals bij uitvaarten voor derden. 
 
2.         Organisatorische / procedurele afspraken; 

a. de opdrachtverlening om een uitvaart te verzorgen dient door de zustervereniging, waar het 
lid cq de overledene is ingeschreven, gegeven te worden; 

b. de uitvoerende vereniging zal een gespecificeerde nota zenden aan de opdrachtgevende 
vereniging, tenzij anders wordt overeengekomen; 

c. de opdrachtgevende vereniging zal de complete eindafrekening opstellen voor de 
nabestaande(n) van hun lid; 

d. de opdrachtgevende vereniging zal de door de uitvoerende voorgeschoten kosten binnen 
dertig dagen na ontvangst van de rekening voldoen.  

 
 
 


