Voorwaarden Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Van Yarden.
September 2016

1. W
 at hoort er bij Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering?
1.1 U
 bent verzekerd bij Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. Dit is de juridische naam van
de organisatie waarmee u afspraken maakt over uw uitvaartverzekering.
1.2 D
 e dag waarop uw verzekering begint staat op uw polis. U heeft pas dekking wanneer u heeft betaald.
Bijvoorbeeld: op uw polis staat 1 oktober als ingangsdatum. U moet dan ook op 1 oktober ons betalen. Betaalt u ons op 20 oktober en overlijdt de persoon die verzekerd is op 15 oktober dan hoeven
wij geen geld uit te keren en ook geen kosten voor de uitvaart te vergoeden. Betaal dus op tijd.
1.3 U
 heeft een uitvaartverzekering bij Yarden afgesloten. In de volgende drie documenten staan de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben:
(i) d
 e overeenkomst;
(ii) d
 eze voorwaarden en
(iii) d
 e polis.
1.4 W
 ij mogen u vragen om speciale voorschriften op te volgen om alles goed te kunnen
regelen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld vragen om bepaalde formulieren in te vullen
en aan ons te geven. U moet deze voorschriften opvolgen.
1.5 U
 kunt de verzekering altijd stoppen. De opzegtermijn is één maand en deze
termijn gaat in na de eerstvolgende keer dat u premie moet betalen. U moet dat
schriftelijk aan ons doorgeven.
Bijvoorbeeld: u vertelt ons op 12 oktober dat u de verzekering wilt stoppen.
De eerstvolgende keer dat u premie moet betalen is op 8 november. Dan bent u verzekerd tot
8 december.

Stel uw uitvaartverzekering samen
2. U
 stelt zelf uw uitvaartverzekering samen
2.1 U
 heeft een uitvaartverzekering. Deze verzekering keert geld uit of vergoedt kosten
van de uitvaart tot maximaal het verzekerd bedrag. Een combinatie van beide is ook
mogelijk. U mag zelf kiezen.
2.2 U
 heeft een keuze gemaakt voordat u deze verzekering afsloot. Die keuze staat op
uw polis. U mag ons altijd vragen uw keuze te wijzigen tijdens de looptijd van uw
verzekering.
3. U kunt kiezen voor een uitkering in geld
3.1 U
 kunt kiezen voor een uitkering in geld. Het bedrag dat wij uitkeren noemen wij het
verzekerd bedrag.
3.2 H
 oe hoog het verzekerd bedrag is, staat op uw polis.
3.3 Er wordt alleen geld uitgekeerd als de persoon die verzekerd is, komt te overlijden. Wie
verzekerd is, staat op uw polis. Lees meer hierover in artikel 6 van deze voorwaarden.
4. U
 kunt kiezen om kosten van de uitvaart door ons te laten vergoeden
4.1 U kunt kiezen om kosten van de uitvaart door ons te laten vergoeden. Wij moeten
dan wel de originele facturen ontvangen. Wij vergoeden dan maximaal het verzekerd bedrag. Kost de uitvaart meer dan het verzekerd bedrag? Dan vergoeden wij
die extra kosten niet.
4.2 Zijn de kosten van de uitvaart die wij vergoeden minder dan het verzekerd bedrag?
Dan keren wij maximaal 10% van het verzekerd bedrag maar nooit meer dan
€ 500 uit.
4.3 Wij vergoeden alleen kosten van de uitvaart van de persoon die verzekerd is. Wie
verzekerd is, staat op uw polis. Lees meer hierover in artikel 6 van deze voorwaarden.
5.

 kunt kiezen voor een combinatie van uitkering in geld en vergoeden van
U
kosten van de uitvaart
5.1 U
 kunt kiezen voor een combinatie. Een deel van het verzekerd bedrag wordt dan
in geld uitgekeerd en het andere deel wordt gebruikt om kosten van de uitvaart te
vergoeden.
Bijvoorbeeld: u heeft de uitvaart bij ons verzekerd voor € 10.000. U kunt ervoor kiezen dat wij
€ 6.000 geld uitkeren. Het resterende deel (€ 4.000) wordt gebruikt om kosten van de uitvaart
te vergoeden.
5.2 V
 erder gelden dezelfde afspraken als voor het uitkeren van geld (lees artikel 3) of
het vergoeden van kosten van de uitvaart (lees artikel 4).

Wie krijgt wat?
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6. W
 ie is er verzekerd?
6.1 U heeft gekozen op wiens leven u de verzekering afsluit (dit is de verzekerde persoon).
U mag uzelf aanwijzen maar ook een ander. Als de verzekerde komt te overlijden, dan
keren wij geld uit of dan vergoeden wij kosten voor de uitvaart. Wat wij doen hangt af
van uw keuze.
6.2 W
 ie u heeft verzekerd staat op de polis. Wilt u dit wijzigen? Dat kan alleen door
deze verzekering te stoppen en ons te vragen een nieuwe verzekering af te sluiten.
Wij kunnen niet garanderen dat een nieuwe verzekering op het leven van iemand
anders, wordt afgesloten. Wij nemen daarvoor een besluit. Dat besluit kunnen wij
mede baseren op de beantwoorde gezondheidsvragen.
7. U
 w kinderen meeverzekeren
7.1 U
 kunt uw eigen kind(eren) vanaf de geboorte tot 21 jaar gratis meeverzekeren.
U moet ons wel laten weten dat u dat wilt en voor welk kind. De naam van het
kind dat meeverzekerd is staat op de polis. Uw kind is verzekerd voor het bedrag
waarvoor u een verzekering heeft afgesloten. Lees hierover meer in het voorbeeld
in artikel 9.3. Op de 21e verjaardag van elk kind stopt de verzekering van uw kind

automatisch. U kunt uw kind dan apart verzekeren. Uw kind kan natuurlijk ook zelf
een verzekering afsluiten.
7.2 W
 ij moeten wel goedkeuring geven voor het meeverzekeren van uw kind. Wij zijn
niet verplicht om onze goedkeuring te geven. Zo kunnen wij op basis van gezondheidsvragen beslissen of wij goedkeuring geven.
7.3 O
 ngeboren kinderen vanaf 20 weken zwangerschap tot 6 maanden na geboorte, zijn
automatisch meeverzekerd. U hoeft daarvoor niets te doen. Het verzekerd bedrag
is dan € 2.500. Dit is een vast bedrag. Dit bedrag wordt niet uitgekeerd. Voor dit
bedrag vergoeden wij alleen kosten van de uitvaart. U moet ons dan wel de originele
facturen sturen. Deze verzekering stopt als uw kind 6 maanden oud is. Daarna moet
u uw kind bij ons aanmelden als u uw kind wilt meeverzekeren (lees hier meer over
in artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden).
8. W
 at is het verzekerd bedrag?
8.1 H
 et bedrag dat verzekerd is staat op uw polis.
8.2 H
 et verzekerd bedrag verhogen wij ieder jaar automatisch (indexatie). Wij mogen
bepalen hoeveel. U betaalt dan wel ieder jaar extra premie. Wilt u het verzekerd
bedrag niet automatisch verhogen? Laat ons dat dan weten. Wij indexeren het verzekerd bedrag dan niet. Maar dit betekent niet dat de premie nooit wordt verhoogd.
Ook als het verzekerd bedrag niet meer ieder jaar (automatisch) wordt verhoogd,
dan mogen wij nog steeds de premie verhogen (lees artikel 11.2).
8.3 U
 kunt het verzekerd bedrag ook zelf verlagen of verhogen. Of dat kan en hoe dat
kan, staat in artikel 15 van deze voorwaarden.
8.4 H
 et verzekerd bedrag dient minimaal € 500 te bedragen. Het verzekerd bedrag is
maximaal € 20.000. Ook als het verzekerd bedrag automatisch verhoogd (geïndexeerd) wordt, wordt het verzekerd bedrag nooit meer dan € 20.000.
9. Wie krijgt het verzekerd bedrag?
9.1 U
 gaat met het afsluiten van deze verzekering ermee akkoord dat u de enige begunstigde bent.
9.2 H
 eeft u de verzekering op uw eigen leven afgesloten? Dan valt de uitkering in geld
of verplichting om kosten van de uitvaart te vergoeden in de nalatenschap. Met dit
bedrag kunnen zij kosten van uw uitvaart betalen. Zij moeten ons wel laten zien
dat zij daadwerkelijk de wettelijke erfgenamen zijn. Wij mogen eisen stellen aan het
bewijs (bijvoorbeeld door een verklaring van erfrecht te vragen).
Bijvoorbeeld: u heeft een Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Het verzekerd bedrag is
€ 10.000. U heeft ervoor gekozen dat wij (een deel van) kosten van de uitvaart vergoeden.
Uw leven is verzekerd. Komt u te overlijden? Dan vergoeden wij kosten van uw uitvaart als uw
erfgenamen ons de originele nota’s laten zien. Wij vergoeden niet meer dan € 10.000 .
Een ander voorbeeld. U heeft een verzekering. Het verzekerd bedrag is € 10.000.
U heeft gekozen voor een uitkering in geld. Het leven van uw partner is verzekerd. Komt uw
partner te overlijden? Dan keren wij aan u € 10.000 uit. U moet dan zelf de uitvaart betalen.
9.3 U
 krijgt een uitkering in geld of wij vergoeden kosten van de uitvaart als een meeverzekerd kind komt te overlijden.
Bijvoorbeeld: U heeft een verzekering. De verzekering is voor € 10.000 op uw eigen leven afgesloten. U betaalt de premie. Op uw polis staat dat uw kind is meeverzekerd. Uw kind komt te
overlijden. U krijgt dan bij het overlijden een uitkering in geld van € 10.000 of wij vergoeden
kosten van de uitvaart tot € 10.000.
9.4 W
 ij hoeven alleen het verzekerd bedrag uit te keren als bewezen is dat de persoon
die verzekerd is, is overleden. Wij kunnen voorwaarden stellen aan het bewijs.
Bijvoorbeeld dat wij een uittreksel uit het overlijdensregister ontvangen.

Wat betaalt u?
10
 betaalt premie en kosten
U
10.1 U
 betaalt voor uw verzekering. Het bedrag dat u betaalt noemen wij premie. Hoe
hoger het verzekerd bedrag, hoe meer premie u betaalt.
10.2 P
 remie kunt u op twee manieren betalen. U kunt de verschuldigde premie gedurende de looptijd van de verzekering maandelijks of jaarlijks betalen.
10.3 U
 kunt ook in één keer een bedrag betalen (koopsom). Daarna betaalt u niets
meer. Hoe hoger het verzekerd bedrag, hoe meer u in één keer betaalt.
10.4 O
 p uw polis staat hoe lang u premie moet betalen. Wanneer u alle premies heeft
betaald, dan is uw verzekering premievrij geworden.
10.5 Voor het afsluiten van deze verzekering kunnen distributiekosten verschuldigd zijn.
Wij zijn wettelijk verplicht om distributiekosten rechtstreeks in rekening te brengen.
11. Hoe wordt uw premie berekend?
11.1 W
 ij hebben u een voorstel voor uw verzekering gedaan. In dit voorstel staat hoeveel
premie u betaalt.
11.2 Ieder kalenderjaar mogen wij de premie aanpassen. Wij mogen de premie verhogen omdat het verzekerd bedrag wordt verhoogd (geïndexeerd). Of omdat onze
kosten stijgen of de marktrente wijzigt.
12. Wat gebeurt er als u de verschuldigde premies niet betaalt?
12.1 Loopt uw verzekering langer dan drie jaar? En betaalt u geen premie meer? Dan
zetten wij uw verzekering om in een premievrije verzekering. U leest hier meer over
in artikel 13.
12.2 L
 oopt uw verzekering minder dan drie jaar? En heeft u een betalingsachterstand?
Dan stopt deze verzekering automatisch. U krijgt dan ook geen geldbedrag.
12.3 H
 eeft u een betalingsachterstand? En moeten wij geld uitkeren of kosten van de
uitvaart vergoeden? Dan verrekenen wij eerst de betalingsachterstand. De rest
keren wij uit of daarmee vergoeden wij kosten van de uitvaart.

Wat mag u tussentijds doen?
13. U kunt stoppen met betalen en de verzekering door laten lopen (premievrij maken)
13.1 U
 betaalt premie. U mag ervoor kiezen om te stoppen met betalen. U moet wel aan twee
voorwaarden voldoen:
(a) U
 w verzekering moet minstens drie jaar lopen.
(b) U heeft drie jaar premie betaald.
13.2 W
 ilt u stoppen met betalen? Dan sturen wij u een nieuw voorstel voor de verzekering toe.
Daarin staat waarop u recht heeft als u besluit te stoppen met betalen. Zo heeft u recht
op een aangepast verzekerd bedrag. Dat verzekerd bedrag is lager dan u op dat moment
heeft. U kunt ons voorstel accepteren of besluiten om toch te blijven betalen.
13.3 H
 oe berekenen wij het nieuwe verzekerd bedrag als u stopt met betalen? Wij kijken eerst
hoeveel premie u in totaal aan ons heeft betaald. Met een deel daarvan wordt het nieuwe
verzekerd bedrag bepaald. Welk deel dat is, leest u in de onderstaande tabel:
Verstreken looptijd
0 tot 3 jaar
3 tot 11 jaar
11 tot 16 jaar
16 tot 21 jaar
21 tot 26 jaar
> 26 jaar

 remievrij waarde*
P
0%
35%
50%
65%
75%
85%

Voorwaarde 2: u moet kiezen voor geld
16.3 D
 e tweede voorwaarde is dat u alleen een voorschot kunt vragen als u gekozen heeft
voor een uitkering in geld (of combinatie van geld en het vergoeden van kosten van de
uitvaart). Heeft u gekozen voor een verzekering waarbij wij uitsluitend de kosten voor de
uitvaart vergoeden? Dan kunnen wij geen voorschot geven. Maar u mag natuurlijk altijd
uw keuze wijzigen en kiezen voor geld. Daarna kunt u ons vragen om een voorschot te
geven. Wij kunnen dit allebei in één keer voor u regelen.
Voorwaarde 3: nooit meer dan 50% van het verzekerd bedrag in geld
16.4 D
 e derde voorwaarde is dat wij nooit meer dan de helft van het verzekerd bedrag in geld
als voorschot geven.
Bijvoorbeeld: een verzekering voor € 10.000. U heeft voor een combinatie gekozen. Een bedrag van
€ 4.000 in geld en een bedrag van € 6.000 voor de uitvaart. U bent terminaal ziek. U kunt dan om
een voorschot vragen. Wij geven dan maximaal € 2.000.
16.5 H
 eeft u een voorschot ontvangen? Dan vermelden wij dat op uw polis. U ontvangt dan
een nieuwe polis. Het verzekerd bedrag dat op deze polis staat vermeld blijft ongewijzigd. Dat doen wij om aan te geven dat de premie die u betaalt, hetzelfde blijft. U gaat
dus niet minder premie betalen als u een voorschot ontvangt.
16.6 H
 eeft u het verzekerd bedrag in geld verhoogd? En vraagt u binnen 12 maanden om een
voorschot? Dan kunt u maximaal 50% van het oude verzekerd bedrag aan voorschot
krijgen.

* percentage van alle betaalde verzekeringspremies
13.4 A
 ls u ons vraagt de verzekering premievrij te maken (dus als u wilt stoppen met het betalen
van premie), dan laten wij u het aangepaste verzekerd bedrag weten. Ook sturen wij u gegevens om onze berekening te controleren. Het is dan ook duidelijk hoeveel kosten u betaalt.
13.5 E
 en verzekering kan premievrij worden voortgezet, indien er gedurende ten minste drie
jaren premie is betaald en de premievrije waarde € 500 of meer bedraagt. Is het nieuwe
verzekerd bedrag lager, dan kunt u uw verzekering stoppen (afkoop, lees artikel 14). Bij
het premievrij maken van de verzekering wordt minimaal 35% (zie bovenstaande tabel)
van alle betaalde premies ingebracht voor een nieuw verzekerd bedrag volgens de op dat
moment geldende tarieven. Heeft de verzekering geen premievrije waarde, dan beëindigt
Yarden de verzekering zonder waarde en bent u vanaf dat moment niet meer verzekerd.
13.6 B
 ent u gestopt met betalen? Dan verhogen (indexeren) wij niet meer automatisch het
verzekerd bedrag.
14. U kunt uw verzekering stoppen en geld krijgen (afkoop)
14.1 U
 mag besluiten te stoppen met uw verzekering. U kunt niet besluiten om voor een deel
te stoppen. Of u stopt de hele verzekering of u stopt niet.
14.2 U
 mag uw verzekering altijd stoppen. U krijgt dan geld terug. Hoeveel? Dat staat in
artikel 14.3. U krijgt alleen geld terug als u aan twee voorwaarden voldoet:
(a) D
 e verzekering moet minstens drie jaar lopen. Heeft u in één keer een bedrag
betaald aan het begin van uw verzekering? Dan geldt deze voorwaarde niet.
(b) U heeft drie jaar premie betaald.
14.3 W
 ij kijken eerst hoeveel premie u in totaal heeft betaald. Een deel daarvan geven wij
terug. Welk deel u terugkrijgt staat in de onderstaande tabel:
Verstreken looptijd

Afkoopwaarde bij premie*

Afkoopwaarde bij koopsom**

0 tot 3 jaar
3 tot 11 jaar
11 tot 16 jaar
16 tot 21 jaar
21 tot 26 jaar
> 26 jaar

 %
0
25%
40%
50%
60%
70%

 0%
5
50%
50%
65%
75%
85%

* percentage van alle betaalde verzekeringspremies
** percentage van de betaalde koopsom
Bijvoorbeeld: uw verzekering loopt 12 jaar. U heeft in totaal € 2.500 aan premie betaald. Heeft
u deze premie aan het begin in één keer betaald? Dan krijgt u € 1.250 (50% van € 2.500) terug.
Heeft u deze premie maandelijks of jaarlijks betaald? Dan krijgt u € 1.000 (40% van € 2.500) terug.
15. U kunt uw verzekerd bedrag verhogen en verlagen
15.1 Het verzekerd bedrag staat op uw polis. U mag dit bedrag op elk moment met minimaal
€ 500 verhogen. U gaat dan wel meer premie betalen. Hoeveel meer? Dat vertellen wij u van
te voren. Wij moeten wel goedkeuring geven voor de verhoging van het verzekerd bedrag. Wij
zijn niet verplicht om aan de door u gewenste verhoging onze goedkeuring te geven. Zo kunnen wij onze goedkeuring baseren op gezondheidsvragen die u moet beantwoorden.
15.2 U
 mag ook beslissen om het verzekerd bedrag met minimaal € 500 te verlagen. U gaat
dan minder premie betalen. Hoeveel minder vertellen wij u van te voren. Het verlagen
van het verzekerd bedrag betekent niet dat u geld terugkrijgt. U kunt het verzekerd
bedrag niet verlagen tot minder dan € 500.
15.3 U
 mag het verzekerd bedrag niet verhogen of verlagen als u gestopt bent met betalen.
16. U kunt een voorschot vragen als u terminaal ziek bent
16.1 U heeft een verzekering op iemands leven afgesloten. Dat kan uzelf zijn maar ook een ander. Wie dat is staat op de polis. Als die persoon terminaal ziek is, dan mag u ons éénmalig
vragen om een voorschot te betalen wanneer de polis langer dan één jaar loopt. Dat mag
u ons ook vragen als een (geboren) meeverzekerd kind terminaal ziek is. Er zijn drie voorwaarden. Deze voorwaarden staan hieronder.
Voorwaarde 1: bewijs van terminaal ziek
16.2 D
 e eerste voorwaarde is dat u moet bewijzen dat de persoon op wiens leven de verzekering is afgesloten, terminaal ziek is. Als bewijs accepteren wij in ieder geval een medische verklaring van een arts, die ook onderschreven moet worden door een door Yarden
aan te wijzen geneeskundig adviseur. Wij mogen ook ander bewijs accepteren, maar
daartoe zijn wij niet verplicht.
Uit het bewijs moet blijken dat:
(a) D
 e verzekerde niet genezen kan worden en
(b) De behandelend arts heeft verklaard dat de behandeling gestaakt is en overgegaan
wordt tot palliatieve zorg.

Bijvoorbeeld: het verzekerd bedrag is € 6.000. Op 1 januari verhoogt u het verzekerd bedrag van €
6.000 naar € 10.000. Op 1 februari vraagt u om een voorschot. U kunt dan maximaal € 3.000 aan
voorschot krijgen.

Wat mogen wij doen?
17. Wij hoeven niet altijd geld uit te keren of kosten van de uitvaart te vergoeden
17.1 Z
 ijn er bijzondere omstandigheden? Dan hoeven wij geen geld uit te keren of kosten van
de uitvaart te vergoeden. Hierna leggen wij uit wat bijzondere omstandigheden zijn.
17.2 B
 ijzondere omstandigheden zijn:
(a) Is er sprake van zelfdoding door de persoon die verzekerd is binnen twee jaar na
afsluiten van deze verzekering? Dan hoeven wij alleen aan u (of uw erfgenamen als
u de verzekerde persoon bent) de betaalde premies terug te betalen. Is er sprake
van zelfdoding door de persoon die verzekerd is later dan twee jaar na het afsluiten
van deze verzekering? En vindt deze zelfdoding plaats binnen twee jaar nadat het
verzekerd bedrag is verhoogd? Dan hoeven wij alleen het oorspronkelijke verzekerd
bedrag te geven aan u (of aan uw erfgenamen);
(b) De persoon die verzekerd is komt te overlijden als gevolg van een gewapend conflict,
(burger)oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, terrorisme of een
natuurramp. In dit geval hoeven wij helemaal geen geld uit te keren en ook geen
kosten voor de uitvaart te vergoeden;
(c) De persoon die verzekerd is komt te overlijden binnen één jaar na afsluiten van deze
verzekering. Wanneer wij twijfels hebben of de gezondheidsvragen naar waarheid
zijn ingevuld, zullen wij aan de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens vragen
om een oordeel. Bijvoorbeeld wanneer deze commissie oordeelt dat de gezondheidsvragen niet naar waarheid zijn ingevuld dan keren wij niet uit;
(d) De persoon die verzekerd is komt te overlijden als gevolg van moord of doodslag,
waarbij u betrokken bent. In dit geval hoeven wij helemaal geen geld uit te keren en
ook geen kosten van de uitvaart te vergoeden;
17.3 Is er sprake van bijzondere omstandigheden? En keren wij geld uit of vergoeden wij
kosten van de uitvaart als hierboven bedoeld? Dan stopt ook de verzekering.
18 Wanneer

mogen wij de verzekering zonder uw toestemming wijzigen?
18.1 W
 ij mogen eenzijdig de afspraken met u wijzigen, ook zonder dat u toestemming geeft.
18.2 Wij zullen u één maand van te voren informeren als wij de afspraken met u willen
wijzigen.
18.3 D
 oen wij dat? En is die wijziging in uw nadeel? Dan mag u deze verzekering stoppen op
de dag dat die nadelige wijziging begint. U moet ons dat wel voor die dag laten weten. U
krijgt dan hetzelfde bedrag terug als wanneer u besloten zou hebben om de verzekering
te stoppen (lees artikel 14).
18.4 G
 aat u niet akkoord? Dan spreken wij met elkaar af dat uw mededeling dat u niet akkoord gaat, hetzelfde is als een verzoek om de verzekering te stoppen.
18.5 D
 oet u niets? Dan gaat u akkoord. Het is dus belangrijk om ons voordat de wijziging
ingaat, te laten weten dat u niet akkoord gaat.

Wat moet u doen bij overlijden?
19. Wat

te doen als de verzekerde overlijdt?
19.1 W
 ij weten nooit vanzelf wanneer de persoon op wiens leven de verzekering is afgesloten,
is overleden. Het is dus belangrijk dat u of uw nabestaanden ons laten weten dat de
verzekerde is overleden.
19.2 Is de verzekering op uw leven afgesloten? Dan moeten uw erfgenamen of iemand anders
ons mededelen dat u bent overleden. Wij moeten dan ook bewijs van overlijden hebben.
Een overlijdensakte (of een uittreksel daarvan) is voldoende bewijs. Wij kunnen ook
ander bewijs accepteren, maar daartoe zijn wij niet verplicht.
19.3 Is de verzekering op het leven van iemand anders afgesloten? Dan moeten wij geïnformeerd worden over het overlijden. Ook dan hebben wij bewijs van overlijden nodig. Voor
dit bewijs gelden dezelfde regels.
20. U
 wordt automatisch lid van de vereniging
20.1 S
 luit u bij ons een verzekering? Dan bent u automatisch lid van de Yarden Vereniging.
U hoeft daarvoor niets te doen. Het kost u ook niets extra.
20.2 W
 ilt u meer weten over de Yarden Vereniging? Kijk dan op yarden.nl.
21. Fiscale

aspecten
21.1 W
 ij zijn niet aansprakelijk voor de fiscale gevolgen van deze verzekering. Het is verstandig om hierover advies in te winnen. Wij adviseren niet hierover.

