Hoe kunt u deelnemen aan het depositofonds van PCB Uitvaartzorg?
Vul bijgaand inschrijfformulier in en verstuur het naar:
PCB Uitvaartzorg, Antwoordnummer 9660, 3500 ZG Utrecht
Tegelijkertijd kunt u het door u gewenste bedrag overmaken op:
Van Lanschot NL72 FVLB 0699 7007 52 t.n.v.
Stichting PCB Depositofonds te Utrecht
Na ontvangst van het inschrijfformulier en de bijschrijving van uw
storting sturen wij u het eerste overzicht.
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Alles over het depositofonds
van PCB Uitvaartzorg

Inleiding
In deze brochure leest u alles over het Depositofonds van PCB Uitvaartzorg.
Mocht u na het lezen van deze brochure vragen hebben, bel of mail ons
dan zodat wij u verder kunnen helpen.

U kunt zowel eenmalig als in maandelijkse of jaarlijkse termijnen
bedragen inleggen in het PCB Uitvaartzorg Depositofonds en zo uw
reserve voor de uitvaartkosten opbouwen. Desgewenst kunnen wij u ook
adviseren.

Waarom is ons depositofonds interessant voor u?
Wilt u er zeker van zijn dat uw nabestaanden niet met de kosten van uw
uitvaart worden belast en wilt u liever geen uitvaartverzekering afsluiten
met alle bijkomende polisvoorwaarden van dien, dan is een deposito
misschien een goede oplossing voor u. Het totale spaarbedrag inclusief
rente kan te zijner tijd aangewend worden om de uitvaartkosten en
alles wat daarbij komt te dekken. Hoeveel u spaart en wanneer en hoe
vaak u inlegt is geheel aan u. Zo kunt u altijd bijstorten als gewijzigde
uitvaartwensen een hoger budget vragen.
Let wel: het deposito kan uitsluitend worden bestemd voor de uitvaart en
is niet tussentijds afkoopbaar.

Wat gebeurt er met uw geld?
Stichting PCB Depositofonds beheert de gedeponeerde gelden zo gunstig
mogelijk en keert jaarlijks rente uit over uw tegoed.
Bezoek onze website voor het actuele rentepercentage.
Het rentepercentage wordt jaarlijks door het stichtingsbestuur vastgesteld
en op onze website kenbaar gemaakt.

Ook u kunt deposant worden
Als uw uitvaart in financieel opzicht nog niet goed is geregeld, is het
PCB Uitvaartzorg Depositofonds een verantwoorde oplossing.
Voor elke leeftijd en elk inkomen is een passende depositoregeling
mogelijk. Juist omdat de deposant steeds zèlf bepaalt hoeveel hij of
zij inlegt, kan het depositofonds ook voor jongeren interessant zijn.
Er zijn geen eisen aan de toelating, er is ook geen gezondheidsscreening
vooraf.

Het aanwenden van uw deposito
Na het verzorgen van de uitvaart door PCB Uitvaartzorg wordt uw depot
automatisch verrekend met de factuur. Uw nabestaanden hoeven hier
niets voor te doen. Ten behoeve van de transparantie ontvangen uw
nabestaanden een bijgewerkt overzicht van het deposito met daarin de
afschrijving van de uitvaartkosten.

Hoeveel moet u reserveren?
Dat hangt mede af van uw omstandigheden en wensen met betrekking
tot uw uitvaart. Voor een eenvoudige uitvaart mag u uitgaan van een
bedrag rond € 7.500,-. Voor een beter beeld van uw uitvaartkosten kunt
u onze jaarlijks vastgestelde tarievenlijst opvragen waarmee u uw eigen
begroting kunt opstellen. Heeft u de voorkeur voor een adviesgesprek in
één van onze advies- en Informatiecentra, maak dan een afspraak met
één van onze medewerkers. Wij leggen uw wensen dan vast in een brief die
wij u toesturen samen met een door ons vrijblijvend opgestelde begroting.

Rente bijschrijvingen
Elk jaar wordt aan de deelnemers een overzicht gezonden van het tegoed
met daarin ook opgaaf van de rentebijschrijving. Maakt u tussentijds een
storting, dan ontvangt u hier ook telkens een overzicht van.

Indien de uitvaart door een andere uitvaartondernemer is uitgevoerd,
dan vragen wij de betreffende ondernemer om toezending van de nota
van de uitvaartkosten en een akte van overlijden. PCB Uitvaartzorg
berekent in dat geval € 150 aan administratiekosten.
Als er nadien geld in het depositofonds achterblijft, zal in overleg met de
nabestaanden (de opdrachtgever van de uitvaart) bepaald worden wat
hiermee moet gebeuren. Het is mogelijk om dit tegoed uit te keren, te laten
staan voor de achterblijvende partner of onder te brengen in een ander
depot.

