
 
 
 
 
Het  Depositofonds  is  een  onafhankelijke  Stichting,  dus  geen  bank.  Het  Depositogarantiestelsels  
is niet  van  toepassing.  De  beleggingen  van  de  Stichting  zijn  risicomijdend, ethisch  verantwoord  
en  hebben  een  laag  risicoprofiel.  De  Stichting  maakt  voor  de  beleggingen  gebruik  van  een 
professionele organisatie.  
 
Doel 
Het Depositofonds heeft tot enig doel het opbouwen van een beschikbaar bedrag door middel van 
storting(en) en bij te schrijven rente, om bij overlijden van de Deposant de kosten van de uitvaart 
geheel of gedeeltelijk te kunnen voldoen. 
 
Begripsomschrijving 
Depositorekeninghouder: de persoon die de depositorekening opent en als zodanig geregistreerd 
is bij de Stichting.  

 
Deposant: de door de Depositorekeninghouder aangewezen persoon voor wie het Depot ten behoeve 
van de betaling van de kosten van de uitvaart wordt verricht. Depositorekeninghouder is in het 
algemeen ook Deposant, zij kunnen ook verschillende personen zijn. 
 
Stichting/Depositofonds: Wanneer gesproken wordt over de Stichting of Depositofonds, wordt 
daarmee Stichting Depositofonds De Laatste Eer Drachten bedoeld.  
 
Opening depositorekening 
Nadat het Depositofonds een ‘Aanvraag depositorekening’ heeft ontvangen, deze aanvraag is 
aanvaard en de storting van het Depot is voldaan, wordt een namens het Bestuur ondertekend 
‘Bewijs van Inschrijving’ aan de Depositorekeninghouder gestuurd. 
 
Tenaamstelling van storting 
Op het bewijs van storting worden vermeld: de naam van de Deposant, wie de gelden heeft gestort, 
de datum van storting, de geboortedatum van betreffende, dat hij/zij ter dekking van de 
uitvaartkosten de gelden heeft gestort.  

Storting 
De minimale en maximale inleg in het Depositofonds worden door het bestuur bepaald. Deze 
minimale/maximale inleg is vermeld in de ‘Aanvraag depositorekening’. Stortingen worden gedaan 
door overschrijving op de rekening van het Depositofonds, door contante betaling (of pinnen) tegen 
afgifte van een kwitantie of door machtiging voor een éénmalige incasso. 
 
Bewijs van storting 
Door overmaken van gelden op de bankrekening van de Stichting ontvangt de Deposant binnen tien 
werkdagen na bijschrijving een genummerd bewijs van storting, dat door een bevoegd bestuurder is 
ondertekend.  

Verantwoording aan de Depositorekeninghouders 
Depositorekeninghouders ontvangen van iedere mutatie in het tegoed een dagafschrift, waarop 
vermeld staat: het vorige saldo, aard en bedrag van de mutatie en het nieuwe saldo. 
Indien de Depositorekeninghouder en de Deposant verschillende personen zijn en de 
Depositorekeninghouder overlijdt, zal de verantwoording van de depositorekening worden  
verzonden aan de op de depositorekening genoemde Deposant. 



 
 
 
 
Rente 
Het bestuur zal jaarlijks, op 31 december, rente toevoegen aan de depositostand volgens het 
systeem rente op rente. Het rentepercentage wordt door het bestuur vastgesteld en is afhankelijk 
van het totaalbedrag aan beleggingen en het daarvoor verkregen netto-beleggingsresultaat. Bij 
periodieke stortingen zal de depositostand van één januari van het jaar van rentevaststelling 
uitgangspunt zijn. De rente wordt niet uitgekeerd, maar toegevoegd aan het depot.  
 
Besteding van het saldo in depot  
Na het overlijden van de Deposant wordt uit zijn/haar saldo (deelnamebedrag en bijgeschreven 
rente) in depot de uitvaartnota van de Deposant voor zover mogelijk betaald. Het Depositofonds 
hoeft pas uit te keren als ontvangen is:  

1) Het Bewijs van deelname;  
2) Uittreksel uit het overlijdensregister;  

De kosten van de uitvaart van de Deposant zullen rechtstreeks worden voldaan aan de 
uitvaartonderneming Uitvaartverzorging De Laatste Eer Drachten B.V.  welke de uitvaart verzorgt, 
zulks tot maximaal de depositostand/maximaal gemaakte uitvaartkosten. 

Het beschikbare bedrag kan alleen worden gebruikt om de kosten van de uitvaart te betalen. Voor 
eventuele kosten die niet betaald kunnen worden uit het saldo in het depot van de Deposant zal 
Uitvaartverzorging De Laatste Eer Drachten separaat een nota verzenden aan de opdrachtgever van 
de Uitvaart. Indien de uitvaart niet door Uitvaartverzorging De Laatste Eer Drachten B.V. kan worden 
uitgevoerd, wijst Uitvaartverzorging De Laatste Eer Drachten B.V. een andere uitvaartondernemer 
aan.  
 
Surplus 
Indien na betaling van de kosten van de uitvaart van de Deposant een bedrag overblijft op de 
depositorekening, dan is er sprake van een surplus. Dit bedrag kan niet worden uitgekeerd, maar kan  
worden gestort op een nieuwe of reeds bestaande depositorekening bij het Depositofonds. De 
depositorekening waarop het surplus gestort moet worden, wordt door de erfgenamen van Deposant 
aangewezen. Op verzoek van het Depositofonds dient een verklaring van erfrecht te worden overlegd.  
 
Ook kan de rekening, als er nog toekomstige betalingen, bijvoorbeeld een grafsteen, te verwachten 
zijn ten behoeve van de overleden Deposant, op naam van de erfgenamen worden aangehouden. 
Zolang de erfgenamen formeel geen bestemming geven aan het surplus zal er geen enkele mutatie 
op de rekening mogelijk zijn, met uitzondering van rentebijschrijving. De erfgenamen ontvangen een 
formulier om een bestemming van het surplus aan te geven. De erfgenamen dienen dit formulier na 
ontvangst binnen een maand te retourneren. Na deze maand stopt de rente-opbouw op het surplus 
tot de datum van ontvangst van het bestemmingsformulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Restitutie/Opname Saldo 
Bij het in leven zijn van de Deposant is het opnemen van het Saldo op de depositorekening, zowel 
geheel als gedeeltelijk, uitgesloten. Door deelneming wordt afstand gedaan van ieder recht op 
uitkering. Als uitzondering op deze regel kan Deposant/diens erfgenamen verzoeken de 
depositorekening op te heffen en het saldo aan hem te doen uitkeren in geval van:  

- emigratie; 
- geen uitvaart plaats heeft gevonden/kan plaatsvinden; 
- door de rechtbank verklaard is dat Deposant vermist is en het vermoeden van overlijden 

bestaat. 

Het verzoek van de Deposant(e) of diens nabestaanden moet vergezeld gaan met het genoemde 
"bewijs van inschrijving" en zal slechts worden ingewilligd nadat ten genoegen van het bestuur  
de genoemde omstandigheid is aangetoond. Restitutie aan erven kan pas plaatsvinden na 
overleg van een verklaring van erfrecht, waaruit blijkt dat zij de wettige erven zijn. 
 
Uitvaartonderneming 
Bij het inschakelen van Uitvaartverzorging De Laatste Eer Drachten BV heeft Deposant recht op 
verzorging van de uitvaart tegen de dan geldende ledentarieven van De Laatste Eer Drachten. 

Valutadagen 
Bij de berekening van de bij te schrijven rente gaat het bestuur uit van 52 renteweken. Een renteweek 
loopt van zondag tot en met zaterdag. De eerste renteweek volgt direct op de week waarin het 
depositobedrag contant is betaald of waarin het depositobedrag is bijgeschreven op de 
bankrekening van de Stichting. 
Rentebijschrijving wordt gedaan uiterlijk tot en met de week waarin de betreffende overlijdt of tot de 
week waarin het gehele bedrag wordt gerestitueerd. 

Overzicht depositostand 
De Deposant ontvangt uiterlijk op 1 maart van elk jaar een overzicht van de depositostand. 

Kennisgeving 
Alle mededelingen van de Stichting gericht aan het laatste door Deposant(e) en 
depositorekeninghouder opgegeven adres, worden geacht hem te hebben bereikt. Deposant(e)/ 
depositorekeninghouder is gehouden eventuele adreswijzigingen binnen 14 dagen schriftelijk te 
melden aan de Stichting.  
 
Overdracht  
De Stichting heeft het recht al zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende over 
te dragen aan een opvolger, mits deze opvolger treedt in alle rechten en verplichtingen jegens de 
Deposant en de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming of een deel 
daarvan.  
 
Persoonsregistratie 
De persoonsgegevens en andere gegevens die door Deposant(e) en Depositorekeninghouder worden 
overlegd, worden door de Stichting verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de 
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 
relatiebestand en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.  
 
Algemeen 
In gevallen waarin er sprake is van onduidelijkheid of wanneer zich onverwachte gebeurtenissen 
hebben voorgedaan, kan het bestuur worden verzocht ter zake een beslissing te nemen. 


