
Nieuwsbrief
van Uitvaartvereniging 
Zuid-Oost Drenthe

125 jaar uitvaarten zonder
winstoogmerk
Voor u ligt de nieuwsbrief voor het komende jaar. Een bijzonder jaar
waarin wij ons 125-jarig bestaan vieren. Een mijlpaal in deze tijd! Al 125
jaar verzorgen wij met veel toewijding en betrokkenheid uitvaarten.
Met name de laatste jaren zien wij in deze regio een duidelijke
verschuiving van begraven naar cremeren. Ook zien we dat uitvaarten
steeds persoonlijker worden. Daar zijn ook steeds meer mogelijkheden
voor. Denk bijvoorbeeld aan een bio-uitvaart waarbij de as van de
overledene in een bio-urn wordt gedaan. Als de urn wordt begraven,
kan daar weer een boom uit groeien. Ook het begraven op een
natuurbegraafplaats wordt steeds populairder, evenals de technische
crematie, waarbij wel het cremeren in het crematorium plaatsvindt,
maar de plechtigheid bijvoorbeeld in het uitvaartcentrum. Een
ceremonie op een andere locatie dan het crematorium zorgt vaak voor
veel lagere kosten en geen tijdsdruk. De vereniging Zuid-Oost Drenthe
denkt volop mee met deze innovaties en probeert haar leden zo goed
mogelijk te informeren.
Wij proberen om de kosten die een uitvaart met zich meebrengt zo
laag mogelijk te houden. Wij zijn al 125 jaar een gezonde vereniging die
voor al haar leden een voordelige uitvaart zonder winstoogmerk
regelt.

Met vriendelijke groet,
Geert Schuiling, voorzitter

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

Bij overlijden:
0800-0242526 
of 0524-515899

Beide nummers zijn dag en nacht
bereikbaar en verbinden u direct met 
de uitvaartzorg.

Overige zaken:
0524-221513

Tijdens werkdagen is het kantoor aan
de Looweg 13b te Coevorden geopend
van 9.00 tot 12.00 uur. 
Meer informatie kunt u vinden op:
www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl 

Het overlijden van een lid dient altijd
gemeld te worden bij onze vereniging,
ongeacht waar u woont of verblijft in
Nederland.



Oververzekeren 
is geld weggooien!
Als uitvaartvereniging maken wij regel-
matig mee dat leden oververzekerd zijn.
Naast het lidmaatschap van onze vereni-
ging hebben veel mensen nog een aan-
vullende verzekering bij een commercieel
verzekeringsbedrijf. 

Soms kan dit verstandig zijn om eventuele
aanvullende kosten op te vangen. Maar
vaker is het weggegooid geld. 
Want wanneer er na de financiële afwik-
keling een restantbedrag op de polis 
overblijft, mag dit in veel gevallen niet
uitgekeerd worden. Het bedrag moet dan
worden teruggestort naar de verzekeraar
en wordt in veel gevallen na 5 jaar afge-
schreven.

Hoe ontstaat zo’n restbedrag? In het ver-
leden werd bijvoorbeeld een verzekering
afgesloten voor een begrafenis. Nu zijn de
wensen aangepast en kiest men voor een
crematie. Er blijft dan een restbedrag over,
omdat een crematie goedkoper is dan een
begrafenis. Bovendien zijn de voorzienin-
gen die wij als uitvaartvereniging bieden,
steeds beter aangepast aan de daadwer-
kelijke kosten van een uitvaart.
Wilt u oververzekering voorkomen? Dan is
het verstandig om uw verzekeringspapie-
ren eens goed na te kijken. Twijfelt u, of
denkt u oververzekerd te zijn? Wij kijken
graag samen met u naar uw persoonlijke
situatie en gewenste uitvaart. U kunt hier-
voor een afspraak maken op ons kantoor.

Even voorstellen!
Sinds oktober 2016 versterkt Marlies 
Nijenbanning ons team op het kantoor
aan de Looweg in Coevorden. 

Marlies woont in het mooie Gees en heeft
een gedegen administratieve achtergrond.
Samen met Linda Assen en Annette 
Kluitenberg geeft zij antwoord op al uw
vragen. 
Ook kunt u wijzigingen zoals uw adres of
familiesamenstellingen aan hen doorge-
ven op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur op telefoonnummer 
0524 – 221513. Op deze tijden is ook het
uitvaart-info huis geopend. Loopt u gerust
binnen met uw vragen. U bent van harte
welkom!Uitvaart door derden in plaats 

van door onze vereniging

Verdwijnen acceptgiro’s

Wanneer een lid van onze vereniging
komt te overlijden en buiten ons werkge-
bied woont, dan bestaat de mogelijkheid
om de uitvaart door een uitvaartverzorger
in de betreffende regio te laten uitvoeren.

Hiervoor dient wel vooraf door ons toe-
stemming te worden verleend. Het is dus
belangrijk om bij een overlijden altijd

eerst contact op te nemen met onze ver-
eniging.
Woont u binnen ons werkgebied en laat u
de uitvaart zonder toestemming door der-
den uitvoeren, dan vervallen de aangebo-
den diensten en betalen wij alleen de
financiële vergoedingen uit. 
Neem in geval van overlijden altijd eerst
contact met ons op.

Het verdwijnen van de verwerking van
acceptgiro’s komt steeds dichterbij. Daar-
om hebben wij als uitvaartvereniging
besloten om te stoppen met het printen
en verspreiden van acceptgiro’s. 

Een groot deel van de leden betaalt de
jaarlijkse contributie al via automatische
incasso. Betaalt u op dit moment nog
met acceptgiro? Dan stellen de medewer-
kers van de administratie het zeer op
prijs wanneer u ook overgaat op automa-
tische incasso.

Om de contributie automatisch te laten
afschrijven, kunt u een machtiginsformu-
lier downloaden via onze website. Dit
machtigingsformulier kunt u printen, ver-
der invullen en ondertekenen. Daarna
kunt u het ondertekende formulier mai-
len of opsturen naar: Antwoordnummer
216, 7740 VB Coevorden. U hoeft geen
postzegel op de envelop te plakken. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om contact
met ons kantoor op te nemen. Wij sturen
u dan een machtigingskaartje en retou-
renvelop toe.



UitnodigingBent u al lid?
Deze nieuwsbrief wordt in Zuid-Oost
Drenthe huis-aan-huis bezorgd om ook
niet-leden te bereiken. Dit doen we
omdat veel mensen het overlijden nog als
‘ver weg’ zien. Maar uit ervaring weten
wij dat de dood soms eerder komt dan
verwacht. Wanneer er dan niets is gere-
geld, kan dat extra pijnlijk zijn voor de
nabestaanden.

Als niet-lid maakt u in deze nieuwsbrief
kennis met een partner die dit kan helpen
voorkomen. Naast een aantal commercië-
le uitvaartverzorgers is Uitvaartvereniging
Zuid-Oost Drenthe een ervaren speler, die
u grote voordelen biedt. 
Doordat wij werken zonder winstoogmerk
kunnen wij de tarieven laag houden. We
hebben een sterke binding met Zuid-Oost
Drenthe en weten precies wat daar speelt
en mogelijk is.
U vindt onze tarieven op de achterzijde
van deze nieuwsbrief. Wilt u meer weten,
neem dan contact met ons op. Wij advise-
ren u graag! 

Het uitvaartcentrum in Sleen is vorig jaar
ingrijpend verbouwd. In de vorige nieuws-
brief is dit uitgebreid aan bod gekomen. 

Aanvullend is ook het buitenschilderwerk
aangepakt, het blauw van vroeger heeft
plaatsgemaakt voor de huisstijl van Uit-
vaartvereniging Zuid-Oost Drenthe. De
komende jaren zullen ook onze andere
eigen uitvaartcentra gemoderniseerd en
geschilderd worden. 
Het uitvaartcentrum van Weiteveen is
daarbij als eerste aan de beurt.

Nieuwe huisstijl

De complete agenda en de bijbehorende
stukken liggen ter inzage bij de admini-
stratie aan de Looweg 13b in Coevorden.

Uitvaartvereniging 
Zuid-Oost Drenthe

Looweg 13b, 7741 EG Coevorden
telefoon 0524-22 15 13
email info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl
website www.uvzod.nl 

Wij nodigen u van harte 
uit voor de algemene leden-
vergadering. 
Deze vindt plaats op
maandag 27 november 2017
in Zalencentrum d’Aol Meul
in Veenoord. 
Aanvang 20.00 uur.



Kostenoverzicht 2018
Contributieoverzicht voor het jaar 2018

Leden vanaf 18 jaar

Basispakket € 48,00 per jaar
Crematie Pluspakket € 73,00 per jaar
Begrafenis Pluspakket € 132,00 per jaar

N.b.; Als u ouder dan 35 jaar bent en lid wilt worden, geldt een eenmalig instaptarief. Dit is afhankelijk van uw leeftijd. Kinderen tot 
18 jaar betalen geen contributie, maar dienen wel bij ons geregistreerd te staan. 

Overzicht van de verzorgingspakketten voor het jaar 2018

Het verzorgingspakket bestaat uit 2 delen:

a. Aangeboden diensten bij een overlijden (die kosten hiervan komen voor rekening van de vereniging en gelden voor alle 
verzorgingspakketten)

b. Financiële vergoedingen (deze komen altijd naast de aangeboden diensten genoemd onder a.)

Ad. a. Aangeboden diensten bij een overlijden, die voor alle verzorgingspakketten van toepassing zijn 

– Begeleiding van de uitvaartplechtigheid door de uitvaartleider 
– Het verzorgen van de overledene (indien de overledene door een medische instelling wordt verzorgd, 

wordt hiervoor maximaal € 100,- vergoed)
– Beschikbaarstelling van de rouwauto 
– Overbrengen van de overledene naar de kerk of gebouw met aansluitend de begrafenisrit/crematierit
– Op de dag van de begrafenis: 2 bedienden voor de koffietafel
– Gratis opbaring en gebruik van het uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam, Coevorden, Weiteveen of Sleen
– Beschikbaarstelling van de nodige dragers 

(Worden de aangeboden diensten door derden verricht, mits vooraf hiervoor toestemming wordt verleend, dan wordt 
hiervoor een vast bedrag van € 1.350,- vergoed, aangevuld met de financiële vergoedingen.)

Ad. b. Financiële vergoedingen (plus de aangeboden diensten genoemd onder a.)

Basispakket Crematie-Plus Begrafenis-Plus
Kosten van de lijkkist € 280,00 € 280,00 € 280,00
Gebruik condoleanceruimte € 225,00* € 225,00* € 225,00*
Drukwerkkosten € 165,00 € 165,00 € 165,00
Opbaarkosten € 280,00** € 280,00** € 280,00**
Vergoeding koffietafel € 230,00 € 230,00 € 230,00
Algemene vergoeding € 0,00 € 1.225,00*** € 4.250,00*** 
* Uitsluitend in het crematorium
** Bij thuisopbaring of gebruik van een uitvaartcentrum bij derden
***Deze vergoeding kan nimmer hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten

Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 november a.s. moeten bovenstaande tarieven nog worden goedgekeurd.

Wij verzoeken u om adreswijzigingen of wijzigingen in de gezinssamenstelling (o.a. geboortes) aan ons door 
te geven. Dit kunt u doen via onze website, e-mail of telefonisch.

website www.uvzod.nl – e-mail info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl – telefoon 0524-22 15 13


