Veelgestelde vragen

Wat is een natura-uitvaartverzekering?
De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van uw wensen en van de prijzen in uw regio, maar een
gemiddelde uitvaart kost in Nederland al gauw zo’n 5.000 tot 7.000 euro. Een uitvaartverzekering vergoedt
de kosten van een uitvaart. Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen: een natura-uitvaartverzekering, en
een kapitaalverzekering.
Natura-uitvaartverzekering
Een natura-uitvaartverzekering is geschikt voor iedereen (jong en oud) die zijn of haar nabestaanden het
regelwerk en de financiële afhandeling wil besparen. Een natura-uitvaartverzekering is een verzekering die bij
overlijden geen geld uitkeert. In plaats daarvan wordt de uitvaart verzorgd en betaald.
De diensten en producten, zoals de kist, kaart en een aulaplechtigheid, staan omschreven in de
polisvoorwaarden van de verzekering. De nabestaanden hoeven zich geen zorgen te maken over het regelen van
een uitvaart, en ze hoeven zich ook geen zorgen te maken over de afhandeling van de nota’s voor de uitvaart.
Hoe wordt een naturaverzekering betaald?
Er zijn natura-uitvaartverzekeringen op basis van periodieke premiebetaling of op basis van een éénmalige
koopsomstorting. Ook een combinatie hiervan is mogelijk. Er zijn diverse verzekeraars die een
natura-uitvaartverzekering aanbieden. De Uitvaart Informatie Hulplijn kan u adressen en informatie verstrekken.
Veel natura-uitvaartverzekeraars verzorgen ook zelf de uitvaart, maar dat hoeft niet zo te zijn, het is ook
mogelijk een uitvaartondernemer naar keuze in te schakelen.
Bespreek de verzekering met uw nabestaanden
Een natura-verzekering is een persoonlijke verzekering. Het is verstandig om met uw nabestaanden te delen wat
er wel en niet in de verzekering gedekt en geregeld is. Kijk daarbij ook goed of er maximale bedragen genoemd
zijn in de dienstenverzekering. Dit voorkomt teleurstellingen of verrassingen bij uw nabestaanden, die een heel
ander beeld kunnen hebben van hoe uw uitvaart er uit moet zien.
Daarnaast is het ook voor uzelf verstandig om eens in de zoveel tijd uw wensen nog eens door te lopen en na te
gaan of dit nog steeds bij uw situatie past.
Met een natura-verzekering bent u mogelijk (afhankelijk van de polisvoorwaarden) ook gedekt tegen het risico
van onderverzekering. Als daadwerkelijk de diensten worden vergoed en niet een maximaal bedrag, kan dat een
voordeel zijn ten opzichte van een kapitaalverzekering. De verzekeraar verbindt zich dan immers om deze
diensten uit te betalen, ongeacht de kosten. Daar staat tegenover dat als de prijzen stijgen, er ook een stijging
in de waarde van de polis plaatsvindt en een hogere premie zal worden voorgesteld, om deze prijsstijging te
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compenseren.
Meer informatie?
In ons informatieboek vindt u uitgebreide informatie over diverse onderwerpen.
Wanneer u informatie wilt over uw persoonlijke situatie kunt u ons ook mailen of bellen.
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