Uitvaartvereniging

ZIJPE

Als gevoel de vrijheid krijgt
verandert leegte in ruimte

De vereniging
Uitvaartvereniging Zijpe zet zich in
voor s�jlvolle en betaalbare uitvaarten
van leden en niet-leden.
De vereniging verzorgt de gehele
uitvaart, vanaf het moment van
overlijden tot na de crema�e of
begrafenis. De vereniging doet dit
zonder winstoogmerk en stelt de
wensen van een overledene of diens
nabestaanden centraal.

Alles wat blijft
is de herinnering

De vereniging bestaat sinds 1926 en
kreeg zijn huidige vorm in 2007 toen
drie Zijper uitvaartverenigingen
fuseerden. De huidige vereniging telt
ruim tweeduizend leden, die voornamelijk woonach�g zijn in de gemeente
Schagen. Hoewel de vereniging een
lokaal karakter hee�, kunnen we u ook
buiten de regio volledig van dienst
zijn. Wij maken geen onderscheid
tussen geloofsovertuiging, achtergrond of woonplaats.

Voordelen
Géén winstoogmerk
Onze vereniging werkt zonder
winstoogmerk. Dat betekent dat onze
tarieven lager liggen dan de tarieven
van een commerciële par�j (bijvoorbeeld de uitvaartverzekering of
uitvaartondernemer), terwijl er niet
wordt ingeboet aan mogelijkheden,
kwaliteit of uitstraling van een
uitvaart.

Professioneel en persoonlijk
Elke uitvaart wordt persoonlijk begeleid door één van onze professionele
uitvaartverzorgers. Zij inventariseren
de wensen, bespreken de mogelijkheden en nemen alle organisatorische
zaken rondom het overlijden uit
handen. Zo krijgen nabestaanden de
rust om op een goede manier
afscheid te nemen van hun dierbare.

Uitvaarten voor ieders budget
Van een bescheiden tot een uitgebreide uitvaart bieden wij maatwerk dat
past binnen ieders budget.

Spaarmogelijkheden
Als lid van de vereniging kunt u deelnemen aan de ‘vergoeding uit
premiereserve’ en/of belas�ngvrij
sparen op een geblokkeerde spaarrekening bij de SNS bank. Hiermee
kunt u een bedrag sparen dat voorziet
in 100% van de uitvaartkosten.

Alles conform úw wensen
Afscheid nemen is een persoonlijke
aangelegenheid. Daarom staan uw
wensen centraal bij ons. Wilt u de
afscheidsdienst laten verzorgen in één
van de prach�ge, monumentale
kerken in de omgeving? Hee� u
voorkeur voor een bepaalde begraafplaats of crematorium? Bent u op
zoek naar bijzondere a�ributen?
Vertel het ons en wij zorgen dat alles
wordt geregeld.

Eigen uitvaartcentrum
U kunt gebruik maken van Uitvaartcentrum Zijpe in St. Maartensbrug.
Nabestaanden krijgen �jdelijk een
sleutel van deze sfeervolle loca�e,
zodat zij vrije toegang hebben tot hun
dierbare.

Vertrouwd
Vertrouwde loca�es
Afscheid nemen kan op verschillende
momenten en in diverse loca�es. In
onze omgeving zijn daarvoor prach�ge kerken en sfeervolle uitvaartcentrums beschikbaar. U kunt ook kiezen
voor de vertrouwdheid van uw eigen
woonomgeving. In dat geval verzorgt
de vereniging de complete inrich�ng
van de rouwkamer. U kunt uw eigen
wensen en loca�es aan ons doorgeven. Wij zullen al het mogelijke doen
om ze waar te maken.

‘t Zand

Sint Maartensbrug

Vertrouwd met de omgeving
De vereniging is bekend met de streek
en de mensen die er wonen. Sinds de
oprich�ng hebben wij een goede
reputa�e opgebouwd. Deskundigheid,
een s�jlvolle verzorging, persoonijke
aanpak, ﬂexibiliteit en betrouwbaarheid staan bij ons in een hoog vaandel.

Burgerbrug

Oudesluis

Uitvaartcentrum Zijpe - Sint Maartensbrug

Meest gestelde vragen
Kan ik via de vereniging geld apart
ze�en voor mijn uitvaart?
Leden kunnen middels de premiereserve een bedrag sparen dat na
overlijden in mindering wordt
gebracht op de uitvaartkosten.
Daarnaast hee� onze vereniging een
unieke samenwerking met de SNS
bank, waar u belas�ngvrij kunt sparen
op een geblokkeerde rekening. Het
gespaarde bedrag wordt na het
overlijden van de rekeninghouder
aangewend om de uitvaartkosten te
betalen. De bankrekening valt onder
het bankgaran�estelsel. U ontvangt
elk jaar rente en houdt zelf zicht op
uw gespaarde vermogen. Heel transparant en u plukt zelf de vruchten.
Kan ik na mijn verhuizing lid blijven?
U kunt gewoon lid blijven, ook als u
verhuist naar een loca�e buiten de
regio. Wij schakelen een uitvaartverzorger in die aldaar ac�ef is en u
behoudt alle voordelen van uw
lidmaatschap.

Ik heb al een uitvaartverzekering.
Wat is dan nog mijn voordeel?
Bij een uitvaartverzekering betaalt u
verzekeringspremie voor een som
geld welke na overlijden wordt
uitgekeerd. Daarnaast kan de verzekering uw uitvaart tegen commerciële
tarieven verzorgen. Als u ervoor kiest
om de uitvaart door de vereniging te
laten verzorgen liggen de uitvoeringskosten lager. Naderhand verrekenen
wij de eindfactuur met uw ledenkor�ng, mogelijke vergoeding uit premiereserve, het gespaarde vermogen bij
de SNS bank en/of uw bestaande
verzekeringspolis.
Wie zijn de uitvaartverzorgers van de
uitvaartvereniging?
De uitvaartvereniging werkt samen
met eigen uitvaartverzorgers. U vindt
hun naam en adres op onze website.
Kan ik als verenigingslid zelf een
uitvaartverzorger kiezen?
Ja, dat kan. Er geldt een toeslag
wanneer de uitvaartverzorger geen
samenwerkingsverband hee� met de
vereniging.

Overlijden melden
Het is belangrijk om binnen enkele uren na een overlijden contact op te
nemen met de uitvaartverzorgsters van Uitvaartvereniging Zijpe. Hun gegevens vindt u op onze website www.uitvaartverenigingzijpe.nl. Vermeld
�jdens het gesprek dat u de uitvaart via de vereniging wilt laten verlopen.
Mocht u hen niet kunnen bereiken, bel dan naar 0224-561647. U wordt dan
alsnog zo snel mogelijk in verbinding gebracht met onze uitvaartverzorgsters.

Tijdens het eerste gesprek dat onze
uitvaartverzorger met de familie
voert, worden de wensen geïnventariseerd. Ook worden de mogelijkheden en bijbehorende kosten
besproken. Alles wordt vastgelegd
in een opdrach�ormulier, welke
de nabestaanden ondertekenen.
Ongeveer anderhalve maand na
de uitvaart ontvangen de nabe-

staanden de factuur van de vereniging. Daarop is te zien welke kosten
zijn gemaakt en hoe de eventuele
ledenkor�ng, vergoeding uit
premiereserve, som van de geblokkeerde spaarrekening en/of de
verzekeringsuitkering zijn verrekend. Het restant wordt door de
vereniging in rekening gebracht bij
de nabestaanden.

Contactgegevens:
Uitvaartvereniging Zijpe
Sint Maartensweg 95
1752 AA Sint Maartensbrug
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl
website: www.uitvaartverenigingzijpe.nl

Overlijden melden:
Bel 0224-563511
24/7 bereikbaar
rechtstreeks contact
met onze uitvaartverzorgsters

Tekst en produc�e: www.ProS�jl.com Schagerbrug

Onze werkwijze

Lid worden?
U kunt op elke gewenste lee�ijd A-lid
of B-lid worden. Zowel A- als B-leden
betalen contribu�e. Dit is voor het in
stand houden van de vereniging. De
hoogte van het bedrag wordt jaarlijks
vastgesteld �jdens de ledenvergadering.
A-leden dragen daarnaast bij aan de
premiereserve. De premiereserve is
een som geld die aan de leden toebehoort. Daarvan keert de vereniging na
overlijden een vastgesteld bedrag per
persoon uit, door het in mindering te
brengen op de totaalsom van de
uitvaart.
Lidmaatschap mogelijk vanaf

Nieuwe A-leden dienen een ‘inhaalbijdrage premiereserve’ te voldoen.
Deze wordt berekend aan de hand
van de actuele lee�ijd van het nieuwe
lid. De inhaalbijdrage is niet van
toepassing op baby’s die worden
ingeschreven. Meer informa�e over
de inhaalbijdrage kunt u opvragen bij
het secretariaat.
Als u liever elk jaar een lager bedrag
betaalt en geen gebruik wilt maken
van de vergoeding uit premiereserve,
dan kunt u B-lid worden.
A-leden
geboorte

B-leden
geboorte

Jaarlijkse bijdrage bestaat uit:
- contributie lidmaatschap
- inleg premiereserve
Voordelen:
- vergoeding uit premiereserve
- ledenkorting op uitvaarttarief
- geblokkeerd en belastingvrij sparen
- lage uitvaartkosten zonder winsttoeslag
Nieuwe leden:
- inhaalbijdrage premiereserve
Ingang ledenvoordelen

na 1e voll. jr. na 1e voll. jr.
lidmaatschap lidmaatschap

donateurs niet-leden

Opgave-/wijziging
Wilt u lid worden, gaat u verhuizen, gaat een van uw kinderen het huis uit of
wilt u een andere wijziging doorgeven? Vul dan het onderstaande formulier
in en stuur deze in een gefrankeerde envelop naar: Uitvaartvereniging Zijpe,
Sint Maartensweg 95, 1752 AA Sint Maartensbrug. U kunt het formulier ook
downloaden op uitvaartverenigingzijpe.nl of de gegevens per e-mail aan
penningmeester@uitvaartverenigingzijpe.nl toesturen.

Ondergetekende:
Achternaam:
Voornaam:
Geb. datum:
Straatnaam:
Postcode:

Voorle�ers:
Man
Vrouw
Woonplaats:

Nieuwe adres bij verhuizing:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-Mail:
Wil zich inschrijven als
Opmerkingen:
Datum:
Handtekening:

A-lid

B-lid

Donateur (info: website)

