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-

Voor bestaande leden t/m de
leeftijd van 64 jaar is overstappen
van begraven naar cremeren d.m.v.
aanpassing van de premie altijd
mogelijk.

-

Wij bieden twee pakketten aan, te
weten: een voor begraven en een
voor cremeren. De keuze van het
pakket bepaalt uiteraard de hoogte
van de premie die betaald moet
worden.

-

De verzorging van de gehele
begrafenis of crematie volgens het
dienstenpakket wordt in opdracht
van onze vereniging uitgevoerd
door Monuta Lindeman. De
uitkering in natura is dus waarde
vast.

-

Als grote regionale vereniging van
circa 5000 leden zijn wij in staat
uw persoonlijke wensen te
bespreken. Bovendien kunnen bij
verhuizing uw lidmaatschap en
rechten behouden blijven.

Kerkrade, januari 2016.
De Onderlinge Begrafenis- en
Crematieverenging (OBC) ‘St.Pietersrade’
neemt bij het overlijden de uitvaartregeling
alsmede een deel van de officiële zorgen
over van de nabestaanden door de
begrafenis of de crematie te laten
verzorgen en uit te voeren.
Er zijn een aantal redenen waarom u voor
de OBC ‘St. Pietersrade’ kiest.
-

De OBC ‘St. Pietersrade ‘ werkt
zonder winstoogmerk. Dat betekent
voor u een uitgebreid
dienstenpakket voor een lage
premie, die berekend wordt naar de
leeftijd bij toetreding. Kinderen van
0-12 jaar zijn zelfs premie vrij voor
begraven, terwijl voor de
leeftijdsgroep van 12 t/m 17 een
zeer lage premie geldt ( de helft van
een 18 jarige). Daarnaast bestaat
vanaf 65 jaar de mogelijkheid tot
het betalen van een eenmalige
inkoopsom.

( NB: de inhoud van deze folder is in werking
getreden waardoor alle voorgaande komen te
vervallen)

Het
volledige
Dienstenpakket
Hieronder geven wij een overzicht van de
inhoud van ons dienstenpakket behorende
bij BEGRAVEN:
1.
de algehele regeling van de
formaliteiten in Nederland;
2.
de verstrekking van een
waardige (standaard) rouwkist.
3.
het vervoer van de overledene
naar het mortuarium binnen
Nederland in een straal van 40
km met de plaats van overlijden
als middelpunt;
4.
de verzorging en de opbaring
van de overledene in het
mortuarium (NB: bij
thuisopbaring zijn meerkosten
(koeling e.d.) verschuldigd;
5.
het verblijf in het mortuarium
van Monuta (max. 4 dagen);
6.
300 standaard
gedachtenisprentjes en 75
standaard rouwbrieven met
bijbehorende porto.
7.
uittreksel uit het register van de
burgerlijke stand;
8.
vier dragers met uitvaartleider
en de rouwauto gedurende de
gehele uitvaartplechtigheid;
9.
de grafdelvingskosten tot een
bepaald maximum.

Terug naar hoofdpagina

Vervolgens geven wij een overzicht van de
inhoud van ons dienstenpakket behorende
bij CREMEREN.

Omdat de kosten en dus ook de daarvoor te
betalen premie c.q. inkoopsom hoger is
dan bij begraven worden hierbij vergoed
de bovengenoemde punten (minus punt 9)
aangevuld met:
- de crematiekosten van het
crematorium Schifferheide te Kerkrade
of Imstenrade te Heerlen;
- de beschikking over de aula in het
crematorium voor maximaal 1 uur;
- het verblijf van de urn gedurende
maximaal een jaar in het crematorium;
- het uitstrooien van de as op het terrein
van het crematorium of op zee.
Volledigheidshalve merken wij verder nog
op:
a. dat voor diensten uit te voeren
genoemde pakketten waarvan geen of
slechts gedeeltelijk gebruik wordt
gemaakt geen financiële vergoeding
zal worden gegeven;
b. dat de hogere kosten welke op de
zaterdagen in rekening kunnen worden
gebracht door het crematorium ( de
“zaterdagtoeslag”) vergoed wordt door
de vereniging;
c. dat bij overlijden in het buitenland de
kosten van vervoer en de formaliteiten
door een buitenlandse onderneming
niet door de vereniging worden
vergoed.
d. Bij beëindiging van het lidmaatschap
worden ingelegde premies niet terug
betaald.
e. Leden zijn verantwoordelijk voor het
schriftelijk melden van veranderingen
zoals huwelijk, verhuizing, etc.

