
Waar ‘hij’ staat in de voorwaarden, kunt u ook ‘zij’ lezen.

Artikel 1  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

DELA DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., aanbieder 
van levensverzekeringen en uitvaartdeposito’s

Depositofonds  DELA Depositofonds B.V.
 Het door DELA ingestelde fonds, waarin gehele 

of gedeeltelijke vooruitbetalingen kunnen plaats-
vinden van de kosten van een begrafenis of crematie 
van de deelnemer. Ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel Oost-Brabant, inschrijfnummer 
17075897.

Directie  De directie van het Depositofonds.

Aanvrager  Degene, die voor storting in het Depositofonds 
zorgdraagt.

Deelnemer  Degene, voor wie een of meerdere vooruitbetalingen 
zijn gestort in het Depositofonds.

Bewijs van Het door het Depositofonds af te geven bewijs-
deelname stuk, waaruit blijkt dat de deelnemer in het 

Depositofonds is ingeschreven.

Deelnamebedrag  Het bedrag dat bij eerste of latere deelname is  
gestort en waarvan de omvang blijkt uit het ter  
zake afgegeven Bewijs van deelname.

Artikel 2  Doelstelling
Het opbouwen van een beschikbaar bedrag door middel van storting(en) 
en bij te schrijven rente, teneinde bij overlijden van de deelnemer de 
kosten van begraven of cremeren geheel of gedeeltelijk te kunnen voldoen.

Artikel 3  Aanvraag
1. De schriftelijke aanvraag en het Bewijs van deelname zijn de grondslag 

voor deze overeenkomst en vormen één geheel.
2. De aanvraag moet inhouden:

a Naam, voornaam en geboortedatum van de deelnemer alsmede 
diens woonplaats en adres.

b Naam, voornaam, geboortedatum, sofinummer, adres en 
woonplaats van de aanvrager.

c De handtekening van de aanvrager.
d Het deelnamebedrag.

3. Voor stortingen die voortkomen uit beëindigingen van verzekeringen 
van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. is geen aanvraag-
formulier vereist zoals omschreven in lid 2, sub b van dit artikel.  
Op basis van de voorwaarden van de verzekeringen van DELA worden 
deze automatisch aanvaard. Op deze stortingen zijn de artikelen 17 en 
18 van toepassing.

Artikel 4  Toetreding
Aanvaarding door de directie van de aanvraag leidt tot inschrijving van de 
deelnemer in het Depositofonds. Deze inschrijving blijkt uit de afgifte van 
een door de directie getekend Bewijs van deel name in het Depositofonds, 
waarop deze algemene voorwaarden zijn vermeld.

Artikel 5 Deelneming
Deelneming vindt plaats door storting op een door het Depositofonds 
aangegeven wijze.

a (Aanvullende) stortingen dienen minimaal 8 500 te zijn. Als de 
deelnemer niet is verzekerd bij DELA moet de eerste storting 
minimaal een door DELA aan te geven bedrag zijn. Indien de 
storting voortkomt uit een beëindiging van een verzekering van 
DELA geldt geen minimum bedrag.

b Het totaalbedrag van de storting(en) en eventueel verzekerde 
waarden bij DELA per deelnemer mag niet hoger zijn dan de 
vrijstelling zoals die geldt voor uitvaartverzekeringen in Wet 
inkomstenbelasting 2001, tenzij aangetoond wordt dat voor de 
uitvaart van de deelnemer hogere bedragen nodig zijn.

Van elke storting ontvangt de aanvrager een Bewijs van deelname waarop 
het bedrag van storting staat vermeld. 

Artikel 6 Niet overdraagbaarheid
De uit de deelneming voortvloeiende aanspraken zijn persoonsgebonden; 
de deelnemer kan niet door een ander worden vervangen.

Artikel 7  Rente
Elk deelnamebedrag wordt jaarlijks vermeerderd met de rente-bijschrijving. 
De rentevergoeding wordt jaarlijks gebaseerd op de ECB-depositorente per 
31 december van het betreffende jaar plus 0,75 procentpunt.  
De rentevergoeding is minimaal 3% en maximaal 6%. Als het totale bedrag 
van de stortingen per deelnemer minder bedraagt dan 8 1.350 - voor 
deelnemers die tevens een verzekering bij DELA hebben 8 450- wordt de 
rente verlaagd met een half procentpunt. Derhalve is voor deze 
deelnemers de rente minimaal 2,5 % en maximaal 5,5 %. 
De rentebijschrijving vindt jaarlijks per 31 december achteraf plaats en is 
eerst vorderbaar en inbaar bij overlijden van de deelnemer. De rente per 31 
december wordt berekend over hele kalendermaanden vanaf de 1e van de 
maand na storting. In het jaar van overlijden wordt bijschrijving berekend 
vanaf 1 januari, of latere datum van deelneming, tot aan de 
overlijdensdatum, gebaseerd op de dan geldende ECB-depositorente plus 
0,75 procentpunt.

Artikel 8  Beschikbaar bedrag
Op de overlijdensdatum zal het beschikbare bedrag bestaan uit:
a Het deelnamebedrag.
b De bijgeschreven rente.
Het beschikbare bedrag wordt gebruikt om de kosten van de begrafenis of 
crematie geheel of gedeeltelijk te voldoen.

Artikel 9  Beheer gelden
Het Depositofonds beheert de deelnamebedragen op een zodanige wijze 
dat bedoelde bedragen alsmede de overeengekomen rente bijschrijvingen 
te allen tijde voor verrekening met de kosten van begrafenis of crematie 
van de deelnemer beschikbaar zullen zijn.

Artikel 10  Onmogelijkheid tot begraven of cremeren
Alleen indien door fysieke belemmeringen geen begrafenis of crematie 
kan plaatsvinden, kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 6, door de 
erfgenamen een nieuwe deelnemer worden aangewezen.

Artikel 11  Uitkering bij overlijden van de deelnemer
Het Depositofonds is eerst dan gehouden tot verrekening van het 
beschikbare bedrag, wanneer zijn ontvangen:
a Het Bewijs van deelname.
b Een uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand.
c Indien de storting op het aanvraagformulier is aangemerkt als        

buitengewone last voor de aangifte inkomstenbelasting:
 een kopie van de nota van de begrafenis- of crematiekosten van de 

deelnemer. 
Uitbetaling vindt plaats aan DELA Uitvaartverzorging B.V., uit sluitend ter 
bestrijding van de kosten verband houdend met de begrafenis of crematie 
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van de deelnemer. Vervolgens aan de aanvrager en bij ontstentenis van 
deze komen achtereenvolgens hiervoor in aanmerking de opdrachtgever 
van de uitvaart, de echt geno(o)t(e), de wettige erfgenamen. 
DELA verplicht zich de uitvaart te regelen. In het geval van overlijden 
dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij DELA op nummer: 
0800 955 66 55. Indien de uitvaartverzorging niet door DELA zelf wordt 
uitgevoerd, zal DELA hiertoe een ondernemer inschakelen met wie DELA 
een overeenkomst heeft.

Artikel 12  Persoonsgegevens
De bij de aanvraag of het wijzigen van een deelname in het Deposito fonds 
verstrekte persoonsgegevens worden door DELA verwerkt ten  
behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, 
financiële diensten en met het karakter van het Depositofonds 
samenhangende diensten. Verder ten behoeve van het beheren van de 
daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en 
bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op het 
vergroten van het klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode 
‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. 
In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de 
gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode 
kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van 
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070 333 87 77, 
www.verzekeraars.nl

Artikel 13  Geschillen
Voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen geldt, voorzover 
niet anders is bepaald, als competente rechter de rechter van het 
kanton of van het arrondissement van de plaats van vestiging van het 
Depositofonds.

Artikel 14  Kennisgevingen
Alle mededelingen van het Depositofonds gericht aan het laatste door 
de aanvrager opgegeven adres, worden geacht hem te hebben bereikt. 
De aanvrager is gehouden eventuele adreswijzigingen binnen 14 dagen 
schriftelijk te melden.

Artikel 15  Geldigheid artikel 16, 17 en 18
Indien de storting in het Depositofonds niet wordt aangemerkt als 
buitengewone last voor de aangifte inkomstenbelasting, zijn de artikelen 
16, 17 en 18 van deze algemene voorwaarden niet van toepassing op deze 
overeenkomst.

Artikel 16  Buitengewone last
In geval de aanvrager de storting voor zijn aangifte inkomstenbelasting 
wenst aan te merken als buitengewone last kunnen als deelnemer in het 
Depositofonds slechts in aanmerking komen de aanvrager zelf, zijn/haar 
(fiscale) partner en zijn/haar kinderen, jonger dan 27 jaar.

Artikel 17  Afstandsverklaring
Door storting wordt onherroepelijk afstand gedaan van ieder recht op 
uitkering in geld. Uitsluitend nota’s terzake van uitvaartkosten worden uit 
het Depositofonds voldaan.

Artikel 18  Overschotten
Een eventueel overschot op de uitvaartkosten kan door de erven worden 
aangewend, in afwijking van het bepaalde in artikel 6, door aanwijzing van 
een nieuwe deelnemer in het Depositofonds. Voor deze nieuwe deelnemer 
zijn de artikelen 17 en 18 van toepassing. Een eventueel overschot op de 
uitvaartkosten kan ook worden aangewend als vooruitbetaalde premie op 
een of meerdere eventueel nog af te sluiten polissen bij DELA Natura- en 
levensverzekeringen N.V.
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