
Artikel 1  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Depositofonds:
Monuta Depositofonds B.V., dat als doelstelling heeft het beheren,
administreren en beleggen van door deposanten gestorte depots;

Deposant:
degene op wiens leven de inschrijving is gedaan;

Uitkering:
het gestorte bedrag en de bijgeschreven rente dat bij overlijden
beschikbaar wordt gesteld voor de betaling van uitvaartkosten;

Bewijs van inschrijving:
het schriftelijk stuk ondertekend door of namens het Depositofonds
waarin de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, is vastgelegd;

Depot:
het bedrag dat door de deposant of ten behoeve van de deposant aan
het Depositofonds is voldaan, vermeerderd met de overeengekomen en
bijgeschreven rente.

Artikel 2  Algemeen

1. Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en
zijn van toepassing op de depot-overeenkomst, zoals neergelegd in
het bewijs van inschrijving, dat aan de deposant wordt afgegeven
door of namens het Depositofonds als beheerder van het depot.

2. De deelname behelst een storting van gelden in een depot bij het
Depositofonds uitsluitend aan te wenden tot het doen verzorgen
van de uitvaart van de deposant als genoemd in het bewijs van
inschrijving.

Artikel 3  Deelneming

1. De toetreding van de deposant vindt plaats door storting van het
overeengekomen depot op een door het Depositofonds aangegeven
wijze. De deposant ontvangt een bewijs van inschrijving waarop het
gestorte depot is vermeld.

2. De deposant heeft het recht één of meermalen het bedrag van het
depot te verhogen teneinde de waarde van de uitkering te verhogen
en/of een uitkering ten behoeve van een nieuwe deposant te 
verkrijgen. Bij iedere aanvullende inschrijving wordt daarvan een
bewijs van inschrijving afgegeven in aanvulling op het eerder 
afgegeven bewijs van inschrijving.

3. Door inschrijving wordt onherroepelijk afstand gedaan van ieder
recht op uitkering in geld. 

Artikel 4  Aanspraken van de deposant 

1. Het Depositofonds verbindt zich jaarlijks per 31 december over dat

jaar rente bij het depot te schrijven over het bedrag van het depot.
Het toe te passen rentepercentage is het als zodanig vermelde per-
centage op het bewijs van inschrijving. Rente wordt tijdsevenredig
berekend over het saldo van het depot gedurende het jaar.

2. Indien er meer dan één deposant is, zal het depot geheel ter
beschikking staan ten behoeve van de verzorging van de uitvaart
van de deposant, wiens overlijden het eerst wordt gemeld. 
Bij gelijktijdige melding van overlijden van twee of meer deposanten
staat, tot het in het bewijs van inschrijving genoemde maximum,
voor ieder van die deposanten een gelijk deel van het depot ter
beschikking ten behoeve van de uitvaart. 

3. Het ongebruikte deel van het depot staat ter beschikking voor de
verzorging van de uitvaart van de overige deposant of deposanten
volgens de regels van het vorige lid. Indien er geen deposant(en)
zijn als bedoeld in lid 2, zal van het ongebruikte deel op basis van
een verklaring van erfrecht een nieuw depot worden aangemaakt.

Artikel 5  Uitkeringen

1. Het Depositofonds is eerst dan gehouden tot verrekening van het
beschikbare depot, wanneer door hem de hieronder genoemde
stukken betreffende de overleden deposant zijn ontvangen: 
a. desverlangd het bewijs van inschrijving;
b. een uittreksel uit het overlijdensregister;
c. een kopie van de nota van de uitvaartkosten.

2. Het Depositofonds heeft het recht de in lid 1 bedoelde bewijsstukken
als zijn eigendom te behouden.

Artikel 6  Wijzigingen, aanvullingen op het bewijs van inschrijving

1. Wijzigingen, aanvullingen of aantekeningen op het bewijs van
inschrijving zijn alleen rechtsgeldig en/of bindend voor het
Depositofonds, indien deze als zodanig gewaarmerkt en getekend
zijn door of namens de directie van het Depositofonds.

2. Bij verschil van inzicht omtrent de omvang van de aanspraken
onder deze overeenkomst, is de administratie van het
Depositofonds doorslaggevend, behoudens het overtuigend bewijs
van de onjuistheid van die administratie.

Artikel 7  Overdracht

De uit de inschrijving voortvloeiende aanspraken op het Depositofonds
zijn hoogst persoonlijk en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden
overgedragen, tenzij sprake is van een restdepot, in welk geval een
nieuw bewijs van inschrijving wordt afgegeven.

Artikel 8  Duplicaat bewijs van inschrijving

Indien aan het Depositofonds aannemelijk is gemaakt, dit ter beoor-
deling van het Depositofonds, dat het bewijs van inschrijving verloren is
gegaan of vernietigd, kan de deposant een duplicaat ontvangen, dat
overeenkomt met hetgeen bij het Depositofonds omtrent het depot is
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aangetekend. Door het afgeven van het duplicaat komt het oorspronke-
lijk bewijs van inschrijving te vervallen. Het is niet mogelijk een dupli-
caat op te vragen na overlijden van de deposant.

Artikel 9  Kennisgevingen

1. De deposant dient het Depositofonds schriftelijk en/of per e-mail te
berichten welk correspondentieadres dient te worden aangehouden.
De deposant dient wijzigingen in het correspondentieadres schrif-
telijk en/of per e-mail aan het Depositofonds te melden.

2. Voor de correspondentie ter uitvoering van de depot-overeenkomst
kan het Depositofonds volstaan met de verzending van een niet-
aangetekende brief aan de deposant, aan diens laatste bij het
Depositofonds bekende adres.

3. Het Depositofonds kan in afwijking van lid 2 ook volstaan met het
verzenden van een kennisgeving langs elektronische weg met
inachtneming van de regels die daartoe zijn gesteld krachtens het
bepaalde in Titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10  Overdracht aan andere rechtspersoon

Het Depositofonds heeft het recht al zijn rechten en verplichtingen uit
de overeenkomst voortvloeiende over te dragen aan een opvolgende
rechtspersoon, mits deze opvolger treedt in alle rechten en verplich-
tingen jegens de deposant en de overgang plaatsvindt in verband met
de overdracht van de onderneming of een deel daarvan.

Artikel 11  Wettelijke heffingen en kosten

1. Het Depositofonds kan belastingen en andere wettelijke heffingen,
van welke aard dan ook, die in verband met deze depot-overeen-
komst door hem zijn verschuldigd, aan de deposant in rekening
brengen.

2. Kosten in verband met de depot-overeenkomst gemaakt, daaronder
begrepen kosten van werkzaamheden door het Depositofonds in
opdracht van de deposant verricht, al dan niet ter wijziging van het
bewijs van inschrijving, kunnen in rekening worden gebracht aan de
deposant.

Artikel 12  Afwijkende bepalingen

Indien en voorzover in het bewijs van inschrijving en/of daarbij 
behorend(e) aanhangsel(s) van deze algemene voorwaarden is afge-
weken, prevaleert het in het bewijs van inschrijving, respectievelijk het
aanhangsel, bepaalde.

Artikel 13  Persoonsregistratie

De persoonsgegevens en andere gegevens die door de deposant aan
het Depositofonds worden overgelegd, worden door het Depositofonds
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de depot-
overeenkomst en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, het
voorkomen en bestrijden van fraude, het uitvoeren van activiteiten
gericht op uitbreiding van de dienstverlening en vergroting van het 
relatiebestand en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verant-
woordelijke voor de verwerking is:

Monuta Verzekeringen N.V.
Afdeling EDP
Postbus 20
7300 AA Apeldoorn

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode
‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing.
De volledige tekst van de gedragscode is te raadplegen via de website
van Het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. De gedrags-
code is ook op te vragen bij:

Het Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag

Artikel 14  Klachten

Indien de deposant een klacht heeft over de bemiddeling, de totstand-
koming of de uitvoering van deze overeenkomst kan een klacht worden
ingediend bij:

Monuta Verzekeringen N.V.
t.a.v. de afdeling klantenservice
Postbus 20
7300 AA Apeldoorn

Wanneer belanghebbende geen gebruik wil maken van deze klachten-
behandelingsmogelijkheid, of wanneer de behandeling of uitkomst voor
belanghebbende niet bevredigend is, kan het geschil worden voor-
gelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15  Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
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