
Productwijzer Draagt Elkanders Lasten 

 

In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over het lidmaatschap van Draagt 
Elkanders Lasten. Tijdens kantoortijden en via deze website kunt u een offerte op maat laten maken 
of lid worden van onze vereniging. Als u vragen hebt, kunt u deze stellen aan onze medewerkers. Wij 
informeren u graag. Het verbond van verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe wij de 
productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. 

Met het lidmaatschap kunt u uw begrafenis laten verzorgen. Het is een lidmaatschap voor  uw hele 
leven. Uw nabestaanden krijgen geen geld, maar Draagt Elkanders Lasten regelt uw begrafenis. Onze 
uitvaartverzorg(st)er regelt dan samen met uw nabestaanden bijvoorbeeld de 
begrafenisplechtigheid, de kist, de auto’s en de rouwkaarten. U kunt bepaalde keuzes aan  uw 
nabestaanden overlaten. Dit spreekt u met hen af (bijvoorbeeld door middel van ons wensenboekje). 
U kunt zelf keuzes maken wat u bij de begrafenis wilt. U bent dus niet verplicht om bepaalde 
diensten zoals volgauto’s of rouwkaarten af te nemen. Uw nabestaanden krijgen geen geld 
uitgekeerd, maar de waarde van het lidmaatschap in goederen en diensten. 

Producten Draagt Elkanders Lasten; 

 Basislidmaatschap met een waarde van € 2500,00 (voor gezinsleden van 0 – 15 jaar 
gelden afwijkende bedragen), waarvan de contributie per halfjaar geïncasseerd wordt. 

 Basis/Aanvullend lidmaatschap met een waarde van € 6000,00 (voor gezinsleden van       
0 – 15 jaar gelden afwijkende bedragen), waarvan de contributie per kwartaal 
geïncasseerd wordt. 

 Extra lidmaatschap. Met stappen van € 500,00 kunnen bestaande leden hun 
lidmaatschap waarde verhogen. 

Dit extra lidmaatschap kan op één leven worden afgesloten en wordt dan persoonsgebonden. Wordt 
het extra lidmaatschap afgesloten op twee levens (partners) dan wordt deze extra waarde gebruikt 
bij het eerste geval van overlijden. 

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd. 

Het lidmaatschap van Draagt Elkanders Lasten kan worden afgesloten tot een waarde van maximaal 
12.500 euro. 

 Kinderlidmaatschap. Het kinderlidmaatschap kan door iedere ouder die lid is van Draagt 
Elkanders Lasten, per kind worden afgesloten. Het kinderlidmaatschap kan alleen worden 
afgesloten voor alle kinderen uit één gezin. Dus niet voor afzonderlijke kinderen uit één 
gezin. 

Het kinderlidmaatschap biedt een extra waarde bovenop de standaard kinderwaarde waar een lid 
vanuit zijn/haar basis/aanvullend lidmaatschap recht op heeft. 

Er zijn drie verschillende soorten kinderlidmaatschappen; 

EKP1 biedt € 1700,00 extra waarde per afgesloten lidmaatschap per kind en is bedoeld voor de leden 
die beiden basis en aanvullend en eventueel extra lid zijn. 

EKP2 biedt € 4000,00 extra waarde per afgesloten lidmaatschap per kind en is bedoeld voor de leden 
waarvan één van de ouders basis en aanvullend lid is of waar beide ouders basis lid zijn. 



EKP3 biedt € 5000,00 extra waarde per afgesloten lidmaatschap per kind en is bedoeld voor de leden 
waarvan één van de ouders basis lid is. 

Het kinderlidmaatschap wordt per kind afgesloten middels de betaling van een eenmalige koopsom. 

 Uitvaartbedrijf Draagt Elkanders Lasten beschikt over een uniek rouwcentrum dat alle 
faciliteiten biedt die nodig zijn om een begrafenis op een stijlvolle wijze voor te bereiden en 
uit te voeren. Tevens beschikt Draagt Elkanders Lasten over deskundig en gediplomeerd 
personeel. Draagt Elkanders Lasten beschikt over eigen rouwvervoer en verzorgt zelf het 
drukwerk van de rouwkaarten.  

Wat is de inhoud en waarde van uw lidmaatschap? 

 Het verwerken van de melding van overlijden; 
 Het bespreken van de uitvaart met de nabestaanden door de uitvaartverzorger en  

het vervolgens organiseren van de begrafenis conform afspraken; 
 Het overbrengen van de overledene naar de plaats van verzorging en opbaring; 
 Het verzorgen van de overledene, het kleden en het in de kist leggen; 
 De uitvoering en begeleiding van de begrafenis door de uitvaartverzorger; 
 Het verzorgen van diverse wettelijke formaliteiten, zoals; doktersverklaring, aangifte 

burgerlijke stand en uittreksel overlijdensregister; 
 Het verzorgen van de rouwkaarten; 
 Het leveren van een kist; 
 Het verzorgen van de opbaring in het rouwcentrum met gelegenheid tot rouwbezoek 

en afscheid nemen van de overledene op de dag van de uitvaart; 
 Het vervoeren van de overledene per rouwauto van de plaats van opbaring naar een 

kerk en begraafplaats; 
 Het gebruik maken van dragers tijdens de begrafenis; 
 Het verzorgen van een condoleanceregister, zowel bij het rouwbezoek, als bij de 

begrafenisplechtigheid; 
 Als de waarde van bovenstaande goederen en diensten de waarde van uw 

lidmaatschap overstijgt, zal hiervoor een factuur gemaakt worden; 
 Als de waarde van uw lidmaatschap hoger is dan de waarde van de in rekening 

gebrachte goederen en diensten, kan dit resterende bedrag gebruikt worden voor de 
factuur van de betreffende gemeente inzake de grafrechten en/of de kosten voor het 
grafmonument; 

 Voor alle aanvullende diensten kunt u uw basis/aanvullende lidmaatschap uitbreiden 
met het extra pakket; 

 

Kinderen tot de leeftijd van 16 jaar zijn gratis lid. Leden van Draagt Elkanders Lasten genieten een 
financieel voordeel boven niet leden. 

Als u overlijdt moeten uw nabestaanden dat aan Draagt Elkanders Lasten laten weten. Uw 
nabestaanden kunnen daarvoor 24 uur per dag, zeven dagen per week bellen met telefoon nummer 
0527 683435. Als u overlijdt, regelt Draagt Elkanders Lasten de begrafenis. Als er een andere 
uitvaartverzorger wordt ingeschakeld en/of goederen worden betrokken bij andere leveranciers 
welke niet verbonden zijn aan Draagt Elkanders Lasten, heeft dit consequenties voor uw 
lidmaatschapswaarde. 



 

Indien uw nabestaanden om praktische redenen (te grote afstand vanaf Urk) en in overleg, kiezen 
voor een andere uitvaartverzorger, dan her berekent Draagt Elkanders Lasten uw pakketwaarde. De 
facturen van de begrafenis dienen in dit geval overlegd te worden. Uw nabestaanden ontvangen 
geen uitkering in geld. Draagt Elkanders Lasten levert de goederen en diensten.  

Met het lidmaatschap van Draagt Elkanders Lasten kiest u voor zekerheid. Draagt Elkanders Lasten 
stelt de waarde van de lidmaatschappen regelmatig bij. De contributie en de waarde van de 
lidmaatschappen worden vastgesteld door de ledenvergadering. Door contributie verhogingen kan 
Draagt Elkanders Lasten garanderen, dat u ook in de toekomst de lidmaatschapswaarde ontvangt, 
die wij met u hebben afgesproken. U betaald contributie totdat u overlijdt. 

Draagt Elkanders Lasten gebruikt de contributie voor het verzorgen van begrafenissen en voor het 
betalen van kosten, oa voor het voeren van de administratie en het in stand houden van het 
rouwcentrum. 

Het lidmaatschap duurt tot u overlijdt. U betaald contributie totdat u overlijdt. U kunt u lidmaatschap 
eerder stoppen (schriftelijk). Als u uw lidmaatschap eerder stopt verliest deze zijn waarde en krijgt u 
geen geld uitgekeerd. 


