
Stichting Depositofonds Mekander  
Inschrijfformulier “aanvraag depositodeelname” 
 

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier wenst de deelnemer een deposito te openen bij Stichting  

Depositofonds Mekander, gevestigd te Winschoten, J.D. van der Veenstraat 9A, 9672 AD. 

 

Storting 

De deelnemer wenst een bedrag van €                       in deposito te geven. De eerste storting moet minimaal € 1.000,-  

bedragen. Stortingen na de eerste storting moeten minstens € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) per keer bedragen.  

Stortingen worden geaccepteerd tot een maximumbedrag van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per deelnemer,  

gerelateerd aan een begrotingsopgave. Het totaalbedrag van de stortingen kan namelijk niet meer bedragen dan  

de werkelijke kosten van de uitvaart. Het beschikbare saldo kan uitsluitend worden gebruikt voor de kosten die verband  

houden met de uitvaart van de deelnemer door Uitvaartverzorging Diedel-Wessels B.V. 

 

Administratiekosten 

De eenmalige afsluitkosten met betrekking tot de inschrijving bedragen € 10,-- waarvoor u een factuur zult ontvangen.  

Jaarlijks ontvangt u een saldo-overzicht en worden mutaties bijgehouden. Hiervoor worden jaarlijks € 5,-- beheerskosten  

gerekend, waarvoor u jaarlijks in juni een factuur zult ontvangen. 

 

Hoe nu verder? 

Het bestuur beoordeelt het inschrijvingsverzoek. Indien uw verzoek wordt gehonoreerd, ontvangt u een bevestiging,  

een betaalverzoek voor het doen van de storting en, een factuur voor de administratiekosten. U ontvangt een bewijs 

van inschrijving van ons nadat wij uw betaling(en) hebben ontvangen. 

 

Reglement 

Op deze inschrijving is het bij deze overeenkomst toegevoegde reglement van Stichting Depositofonds Mekander  

van toepassing. Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te zijn met de toepasselijkheid en een exemplaar van  

het reglement te hebben ontvangen. 

 

Disclaimer 

Het depositobedrag dat gerelateerd is aan een begrotingsopgave, wordt afgerond naar boven in verband met  

de stortingsgrens van € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro). Door inflatie of (andere) prijsontwikkelingen kan het saldo  

van de geopende deposito minder in verband komen te staan met het werkelijke bedrag van de uitvaartkosten. 

Een depot heeft daarom het karakter van een aanbetaling op de uitvaart, en niet van een volledige betaling.  

Omdat de begrotingsopgave een momentopname is en ook de uitvaartwensen kunnen veranderen, kan  

Stichting Depositofonds Mekander niet garanderen dat het saldo blijft accorderen met de werkelijke kosten  

van de uitvaart en is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen die daarmee verband houden. Op de achterzijde  

van dit formulier dient u de gegevens van de deelnemer in te vullen.

Datum    : 

Naam    : 

Handtekening   :

 Ik heb het reglement van de Stichting Depositofonds ontvangen



Gegevens deelnemer 

(Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die de deelname opent en stortingen doet)

Naam    : 

Voorna(a)m(en) (voluit)  : 

Geboortedatum   :

Adres    :

Postcode en woonplaats  : 

Telefoonnummer   : 

E-mailadres   : 

BSN nummer   : 
(of kopie legitimatiebewijs)



Reglement Stichting Depositofonds Mekander 
 
Artikel 1 Doel 
Het depositofonds heeft tot enig doel, ten behoeve van hen die zulks aan de stichting te kennen gegeven hebben, het opbouwen van een beschikbaar 

bedrag door middel van storting(en), teneinde bij overlijden van de deelnemer de kosten van begraven of cremeren geheel of gedeeltelijk te kunnen 

voldoen. Bij het in leven zijn van de deelnemer(s) is het opnemen van gelden van de depositofondsrekening, zowel geheel als gedeeltelijk, uitgesloten.

Artikel 2 Begripsomschrijving 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

Diedel Wessels B.V.: onderneming voor uitvaartverzorging, gevestigd te Winschoten. 

Mekander/Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en omstreken (OUVW) U.A.: maatschappij voor het verzekeren van de uitvaart  

van haar leden in natura, oprichter van Stichting Depositofonds Mekander. 

Depositofonds: het door Mekander ingestelde Stichting Depositofonds Mekander. 

Stichting: Stichting Depositofonds Mekander. 

Bestuur: het bestuur van de Stichting Depositofonds Mekander.

Rekening: de depositofondsrekening. 

Deelnemer: de persoon die de deelname opent en geregistreerd is volgens dit reglement van het depositofonds en de persoon voor wie het depot  

ten behoeve van de betaling van de uitvaartkosten wordt verricht.  

Saldo: het totaal van ingelegde gelden.

Artikel 3 Opening depositorekening  
Nadat de Stichting een ondertekende “aanvraag depositorekening” heeft ontvangen, de aanvraag is aanvaard door het bestuur en het overeengekomen 

depositobedrag op de in artikel 4 omschreven wijze is voldaan, wordt door haar of namens het bestuur een ondertekend “bewijs  van inschrijving” aan 

de deelnemer toegezonden.

Artikel 4 Storting 

Stortingen worden geaccepteerd tot een door het bestuur van de stichting vast te stellen maximum bedrag per deelnemer. Voor het openen van  

de depositorekening moet er minstens een bedrag van €1.000,- (zegge: duizend euro) worden gestort op de depositorekening. Individuele stortingen 

moeten minimaal € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per storting bedragen. Lagere stortingen kunnen niet worden verwerkt. Deze stortingen dienen  

te worden gedaan door overschrijving op de bankrekening van de Stichting. Er kan na overlijden slechts aanspraak worden gemaakt op een bedrag  

ter hoogte van maximaal de gedane stortingen.

Artikel 5 Korting uitvaart 
Deelnemers die een storting gedaan hebben bij de Stichting en geen lid zijn van Mekander krijgen een korting van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig 

euro) op het particulier aanname tarief uitvaartzorg van Diedel Wessels B.V.

Artikel 6 Overdraagbaarheid 

De uit de deelneming voortvloeiende aanspraken zijn persoonsgebonden en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een ander.

Artikel 7 Afstandsverklaring 

Bij in leven zijn van de deelnemer is het opnemen van gelden van de depositorekening, zowel geheel als gedeeltelijk, uitgesloten. Door deelneming 

wordt afstand gedaan van ieder recht op uitkering in geld.

Artikel 8 Beschikbaar bedrag 

Op de overlijdensdatum van deposant(e) zal het beschikbare bedrag bestaan uit: 

a. Het deelnamebedrag 

 

Het beschikbare bedrag wordt uitsluitend gebuikt om de kosten van de begrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk te voldoen.

Stichting Depositofonds Mekander 

J.D. van der Veenstraat 9A, 9672 AD Winschoten

Telefoon kantoor  : 0597 413 854 

Telefoon overlijden melden : 0597 415  353 

E-mail   : depositofonds@mekander-uitvaart.nl

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 76494764  

IBAN/Bankrekeningnummer Depositofonds: NL40ABNA0882087479



Reglement Stichting Depositofonds Mekander 
 
Artikel 9 Uitkering bij overlijden 

De Stichting is eerst dan gehouden tot verrekening van het beschikbare bedrag, wanneer de volgende stukken betreffende de overleden deelnemer  

zijn ontvangen: 

a. Het bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 3.

b. Een uittreksel uit het overlijdensregister. 

 

Het beschikbare bedrag wordt in mindering gebracht op de nota van Diedel Wessels B.V. of diens rechtsopvolgers. Indien de uitvaartverzorging  

niet door Diedel Wessels B.V. zelf kan worden uitgevoerd, wijst Diedel Wessels B.V. een andere uitvaartondernemer aan. Het beschikbare bedrag  

kan uitsluitend ter bestrijding van de kosten verband houdend met de begrafenis of crematie van de deelnemer worden aangewend. 

Artikel 10 Surplus 

Indien sprake is van een surplus bedrag, het saldo dat overblijft nadat de uitvaartkosten van de deelnemer zijn voldaan, zal dit surplus bedrag,  

tot een maximum van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro), worden overgemaakt naar de nabestaanden. Wanneer er een bedrag resteert, boven  

€ 500,- (zegge: vijfhonderd euro) zal dit surplus bedrag:

1. Worden bijgeschreven op de depositorekening van een andere, bij de aanvraag aangewezen, deelnemer.

2. Indien geen andere deelnemer is aangewezen, zal dit surplus bedrag door de erfgenamen worden aangewend, in afwijking van het bepaalde  

in artikel 5, door aanwijzing van een nieuwe deelnemer in het Depositofonds. Voor deze nieuwe deelnemer zijn art. 6 en 11 van toepassing.

3. Indien geen nieuwe deelnemer wordt aangewezen, vervalt het surplus bedrag aan de Stichting.

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens 

De persoonsgegevens en andere gegevens die door de deelnemer worden overlegd, worden door de Stichting verwerkt ten behoeve van het aangaan 

en uitvoeren van de overeenkomst en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, het voorkomen en bestrijden van fraude, het uitvoeren van 

activiteiten gericht op uitbreiding van de dienstverlening en vergroting van relatiebestand en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gegevens 

zullen door het bestuur en medewerkers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. Verwerking van de  

persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens  

zorgen het bestuur en de medewerkers ervoor dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn.  

Bij het verwerken van persoonsgegevens heeft de persoon van wie de gegevens verwerkt worden recht op inzage, correctie of aanvulling van  

de gegevens, verwijdering van de gegevens en op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Er kan een beroep op deze rechten gedaan worden 

door het indienen van een verzoek bij het bestuur, waarbij aanvullende informatie kan worden gevraagd, bijvoorbeeld legitimatie. Het uitgangspunt  

is dat het verzoek binnen één maand na ontvangst zal worden behandeld. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de informatieverstrekking. 

Ingeval het verzoek niet goed is afgehandeld of wanneer de rechten zijn geschonden, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoons- 

gegevens.

Artikel 12  Kennisgeving 

Alle mededelingen van de Stichting gericht aan het laatste door deelnemer opgegeven adres, worden geacht hem te hebben bereikt. Deelnemer is 

gehouden eventuele adreswijzigingen binnen 14 dagen schriftelijk te melden aan de Stichting.

Artikel 13 Overdracht 
De Stichting heeft het recht al zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende over te dragen aan een opvolger, mits deze  

opvolger treedt in alle rechten en verplichtingen jegens de deelnemer en de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van Diedel Wessels  

B.V of een deel daarvan.

Artikel 14 Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting. 

Stichting Depositofonds Mekander 

J.D. van der Veenstraat 9A, 9672 AD Winschoten

Telefoon kantoor  : 0597 413 854 

Telefoon overlijden melden : 0597 415  353 

E-mail   : depositofonds@mekander-uitvaart.nl

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 76494764  

IBAN/Bankrekeningnummer Depositofonds: NL40ABNA0882087479


