Mijn Laatste Wensen
uitvaartverzekering.
Van Yarden.

Een goed afscheid helpt je verder.

Uw leven verandert, elke dag
Of u nu jong of oud bent, ook u staat vast wel eens stil
bij uw eigen dood. Hoe wilt u afscheid nemen? Welk liedje
mag niet ontbreken op uw uitvaart? Wilt u een uitgebreide
borrel of alleen koffie met cake? Gedurende uw leven geeft
u waarschijnlijk verschillende antwoorden op deze vragen.
Daarom is er Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering.
Van Yarden.
Een uitvaartverzekering die met u mee verandert
De Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering van Yarden is
een flexibele verzekering die u dagelijks kunt aanpassen
aan uw veranderende wensen en situatie. Zo kunt u het
verzekerde bedrag eenvoudig wijzigen. En u bepaalt zelf
hoe u het verzekerde bedrag uitgekeerd wilt hebben: in geld
aan uw nabestaanden of voor het rechtstreeks betalen van
de uitvaart. Maar ook een combinatie is mogelijk. U kunt zo
vaak wijzigen als u wilt. Daarnaast biedt deze verzekering
de mogelijkheid om een deel van de verzekering eerder uit
te laten keren indien u terminaal ziek bent. Bijvoorbeeld om
extra thuiszorg te krijgen of die ene reis nog te maken. Dat
geeft u volledige flexibiliteit.
Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Van Yarden.
Omdat u deze verzekering op elk moment kunt aanpassen
als uw uitvaartwensen veranderen. Een leven lang.

“Fijn dat ik mijn
verzekering altijd
kan aanpassen”

Vroeger wilde ik al mijn
foto’s laten zien
Op m’n twintigste had ik al heel veel
gereisd en gezien. Ik maakte talloze foto’s,
overal waar ik kwam. Het leek me toen een
mooi idee om, als ik ooit zou komen te
overlijden, de leukste vakantiefoto’s bij mijn
uitvaart op een groot scherm te laten zien.

TOEN

VANDAAG

Vandaag zou ik een Italiaanse
lunch laten serveren
Er is voor mij geen mooiere manier om mensen die naar
mijn uitvaart komen, te bedanken. Gezellig met z’n allen
aan een grote, lange tafel. Ik zou mijn familie en vrienden
graag nog één keer willen laten genieten van al het heerlijks
dat ik tijdens mijn vakanties zelf heb mogen proeven.

LATER

En later? Misschien laat ik m’n
verzekering wel eerder uitkeren
En later? Mocht mijn einde écht nabij zijn, dan zou ik
willen dat ik zolang mogelijk thuis verzorgd kan worden.
Fijn als een deel van mijn verzekering dan eerder
uitgekeerd kan worden, om dat mogelijk te maken.

De voordelen.
Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering.
Van Yarden.
•	100% keuzevrijheid in samenstelling verzekering.
Ook tijdens de looptijd mag u de samenstelling en hoogte verzekerd
bedrag wijzigen.

•	100% keuzevrijheid voor een uitvaartverzorger.
Yarden kan uw uitvaart verzorgen, maar u mag een andere keuze maken.

•	100% keuzevrijheid waaraan het verzekerde bedrag
besteed kan worden.
	Bij de keuze “Betalen van de uitvaart” moeten dit wel kosten voor de
uitvaart zijn.

• Kinderen tot 21 jaar gratis meeverzekerd.
•	Tot 50% voorschot bij terminaal ziek.
•	10% ledenvoordeel
Dit geldt wanneer Yarden Uitvaartzorg bv uw uitvaart verzorgt.

• Scherpe premies.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op yarden.nl.

Afsluiten is heel eenvoudig
U kunt kiezen voor:
• Online afsluiten via yarden.nl.
•T
 elefonisch afsluiten bij Yarden via 0800 1292.
•E
 en adviesgesprek met een van onze adviseurs.
•E
 en adviesgesprek met uw eigen financieel adviseur.

25 jaar geleden
wilde ik dance
muziek op mijn
uitvaart laten
draaien

TOEN

Vandaag denk ik
meer aan mooie
Nederlandse
liedjes

VANDAAG

LATER

En later? Misschien laat ik wel
een violist optreden.
Natuurlijk mag op mijn uitvaart muziek niet ontbreken.
Maar ik heb wel gemerkt dat ik gedurende mijn leven
anders ben gaan denken over welke muziek dat zou
moeten zijn. Zo luister ik tegenwoordig veel naar mooie
teksten, van Nederlandse zangers. Maar soms neig ik ook naar
klassieke muziek. Dus misschien wil ik later wel een violist laten
optreden. Mooi als mijn verzekering dan zo flexibel is, dat ik het
verzekerd bedrag kan verhogen om dat te kunnen betalen.

Over Yarden
Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna
één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van
heel Nederland.
Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij
het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis
of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse
activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en
afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid
voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed
afscheid mensen verder helpt.
Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder ruim
100 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24
crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden
altijd in de buurt.
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Voor meer informatie: yarden.nl.

Transistorstraat 10, Postbus 10118, 1322 CE Almere
0800 1292, info@yarden.nl, yarden.nl

