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Waarom ontvangt u dit 

dienstverleningsdocument? 

Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienst-

verleners een door de Autoriteit Financiële 

Markten (“AFM”) voorgeschreven dienstverle-

ningsdocument aan consumenten te verstrek-

ken. In de bijlage treft u dit document aan 

(“Dienstverleningsdocument risico’s afdek-

ken”). In dit dienstverleningsdocument vindt u 

de belangrijkste informatie die u nodig heeft 

om onze dienstverlening en kosten te kunnen 

vergelijken met die van andere aanbieders van 

uitvaartverzekeringen. Om u nog duidelijker 

over onze dienstverlening, kosten en werkwijze 

te informeren, hebben wij in aanvulling op dit 

dienstverleningsdocument een aantal extra 

toelichtingen opgenomen. 

Bij dit dienstverleningsdocument treft u ook de 

verzekeringskaart aan. In de verzekeringskaart 

krijgt u antwoorden op vele vragen, waaronder 

de volgende: wat is een uitvaartverzekering, 

wat is verzekerd, hoe hoog is de premie, wat is 

de looptijd van de verzekering, hoe kan ik de 

verzekering afsluiten, wijzigen of stoppen?  

Wie zijn wij? 

Uitvaartverzekering Twenthe N.V. (hierna te 

noemen: “Twenthe”) is een in Enschede 

gevestigde verzekeringsmaatschappij waaraan 

De Nederlandsche Bank een vergunning heeft 

verleend.  

Al sinds 1942 is Twenthe gespecialiseerd in 

uitvaartverzekeringen in natura. De uitvaart-

verzekering zorgt ervoor dat de rekening van 

de uitvaartverzorger en/of uitvaartvereniging 

wordt betaald (uitkering in natura) tot maximaal 

het door u gekozen verzekerde bedrag. Het 

verzekerde bedrag kan gebruikt worden voor 

alle uitvaartkosten, waarbij u niet gebonden 

bent aan een pakket. Heel flexibel dus. 

U kunt bij Twenthe bijvoorbeeld kiezen voor 

een individuele uitvaartverzekering, maar ook 

voor een gezinsverzekering. Daarnaast kunt u 

bijvoorbeeld ook een uitvaartverzekering op 

twee levens of een grafmonumentverzekering 

afsluiten. Wat het beste bij uw wensen past.  

 

 

Twenthe werkt ook samen met meer dan 200 

uitvaartverenigingen in Nederland. Aanvullend 

op het lidmaatschap van een uitvaart-

vereniging kunt u via een aanvullende 

uitvaartverzekering van Twenthe eenvoudig de 

uitvaartkosten verzekeren die niet onder het 

lidmaatschap van de vereniging vallen.  

Ook wanneer u geen lidmaatschap bij een 

uitvaartvereniging heeft, kunt u zich uitstekend 

verzekeren bij Twenthe.  

Waaruit bestaat onze dienstverlening? 

De dienstverlening van Twenthe bestaat uit het 

bieden van een dekking voor de uitvaartkosten 

door middel van het aanbieden van eigen 

uitvaartverzekeringsproducten (rechtstreeks af 

te sluiten via onze website, een medewerker of 

financieel adviseur van Twenthe).  

Twenthe verkoopt uitsluitend eigen uitvaart-

verzekeringsproducten. 

Op de website van Twenthe vindt u informatie 

over onze uitvaartverzekeringen. U heeft de 

mogelijkheid om op onze website een 

“uitvaartwaardemeter” in te vullen ter bepaling 

van de gemiddelde uitvaartkosten en u kunt 

vervolgens raadplegen welke premie is 

berekend aan de hand van het door u 

opgegeven gewenste verzekerde bedrag.  

U doet dat op basis van een zelfstandige 

beoordeling van uw situatie en uitvaartwensen. 

Vervolgens heeft u de keuze om een geheel 

vrijblijvende offerte bij Twenthe aan te vragen. 

Maar u kunt, indien u dit wenst, uiteraard ook 

direct online de verzekering afsluiten. Deze 

vorm van dienstverlening is uitermate geschikt 

als u weet welke uitvaartverzekering u wilt 

afsluiten en voor welk verzekerd bedrag. 

Indien u een verzekering afsluit, krijgt u de 

polis(sen) zo spoedig mogelijk thuisgestuurd 

en heeft u altijd een bedenktijd van 30 dagen 

na polisontvangst. U bent dan wel distributie-

kosten en eventuele advieskosten aan 

Twenthe verschuldigd. Meer informatie hier-

over vindt u verderop in dit document.      

Mocht u behoefte hebben aan nadere product-

informatie of heeft u specifieke vragen over de 

uitvaartverzekering die het beste aansluit op 

uw wensen, neemt u dan gerust contact met 

ons op.  
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Afhankelijk van uw vragen wordt u of 

telefonisch door één van onze medewerkers 

geholpen of kunt u een bezoek aanvragen met 

één van onze vertegenwoordigers. U kunt ons 

voor alle voorkomende vragen uiteraard ook 

bereiken per post of via e-mail (zie de 

contactgegevens op de volgende pagina).  

Kosten bij het afsluiten van de verzekering 

Wij vinden het belangrijk dat u de dienst-

verlening krijgt die u wenst. Sinds  

1 januari 2013 gelden voor aanbieders van 

onder andere uitvaartverzekeringen (waar-

onder Twenthe) nieuwe regels van de 

overheid. Met ingang van deze datum dienen 

aanbieders van uitvaartverzekeringen inzicht te 

geven in de zogenaamde “advies- en 

distributiekosten” wanneer u een uitvaart-

verzekering afsluit. Verderop wordt toegelicht 

wat advies- en distributiekosten precies 

inhouden. Advies- en distributiekosten werden 

eerder altijd in de premie verwerkt, maar vanaf 

1 januari 2013 zijn deze kosten voor u 

inzichtelijk.  

De kosten van het verzekeringsproduct zijn 

dan als volgt opgebouwd: 

Premie Altijd verschuldigd. 

Distributiekosten Altijd verschuldigd. 

Advieskosten Alleen verschuldigd als 

u door Twenthe bent 

geadviseerd. 

Termijnkosten Deze kosten zijn 

afhankelijk van de 

betaalwijze van de 

premie en bedragen 

momenteel bij automa-

tische incasso € 0,10 

per incasso en bij 

acceptgirobetaling  

€ 2,50 per acceptgiro. 

Poliskosten Eenmalig € 1,00 per 

polis bij de uitgifte van 

de polis. 

 

 

 

Wat zijn distributiekosten? 

Distributiekosten zijn de kosten die worden 

gemaakt voor het afhandelen van de 

verzekeringsaanvraag (bijvoorbeeld salaris-

kosten van vertegenwoordigers, reclame-

kosten en automatiseringskosten). Deze 

kosten bedragen bij Twenthe eenmalig  

€ 24,00 ongeacht het aantal personen dat u 

verzekert. Deze kosten zijn niet nieuw, maar 

werden eerder altijd in de premie verwerkt.  

In verband met wetswijzigingen dient Twenthe 

deze kosten apart aan u in rekening te 

brengen. Twenthe biedt u de mogelijkheid 

deze kosten gespreid te betalen in 2 jaar (de 

distributiekosten worden dan gedurende 2 jaar 

toegevoegd aan de premie). Aan de gespreide 

betaling zijn geen extra kosten verbonden. U 

kunt, wanneer u dit wenst, de distributiekosten 

ook ineens betalen.  

Voor een vrijblijvende offerte worden geen 

distributiekosten in rekening gebracht in tegen-

stelling tot eventuele advieskosten. 

Kan ik een uitvaartverzekering ook zonder 

advies afsluiten? 

Ja, dat kan. Op de website van Twenthe vindt 

u de informatie die u nodig heeft om te kunnen 

beslissen welke uitvaartverzekering het beste 

bij u past. U kunt voor de berekening van de 

uitvaartkosten gebruik maken van de 

“uitvaartkostencalculator” op onze website. 

Algemene informatie inwinnen over de uitvaart-

verzekeringsproducten van Twenthe (per post, 

telefonisch of via e-mail) is en blijft gratis.  

U kunt echter ook advies op maat krijgen. Dat 

kan telefonisch of via een afspraak met één 

van onze vertegenwoordigers.  

Een adviesgesprek kost u eenmalig € 24,00. 

Deze kosten zijn niet nieuw, maar werden 

eerder altijd in de premie verwerkt. In verband 

met wetswijzigingen dient Twenthe deze 

kosten apart aan u in rekening te brengen. 

Twenthe biedt u de mogelijkheid deze kosten 

gespreid te betalen in 2 jaar (de advieskosten 

worden dan gedurende 2 jaar toegevoegd aan 

de premie). Aan de gespreide betaling zijn 

geen extra kosten verbonden.  

U kunt, wanneer u dit wenst, de advieskosten 

ook ineens betalen.     
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Indien u via onze website een verzekering 

afsluit zonder advies van ons, dan betaalt u 

geen advieskosten. Distributiekosten bent u 

echter altijd verschuldigd als u een 

uitvaartverzekering afsluit.  

Onze dienstverlening tijdens de looptijd 

van de verzekering 

Voor beheer en (toekomstig) onderhoud van 

uw uitvaartverzekeringspolis(sen) worden geen 

extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten 

zijn al verwerkt in de premie. 

Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Uitvaartverzekering Twenthe N.V. 

Postbus 191, 7500 AD Enschede 

Telefoon: 053 - 4 312 732 

Fax: 053 - 4 307 369 

E-mail: info@twenthe.nl 

Internet: www.twenthe.nl 

Registraties en lidmaatschappen 

 

DNB (De Nederlandsche Bank): 

vergunningnummer 12000699 

 

KvK (Kamer van Koophandel):   

nummer 06014206 

 

KiFiD (Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening): nummer 200.000315 

Klachtenprocedure 

 

Twenthe doet er alles aan om u optimaal van 

dienst te zijn. Het kan echter zijn dat u niet 

tevreden bent over onze dienstverlening. In dat 

geval verzoeken wij u ons hierover direct te 

informeren. U kunt uw klacht schriftelijk bij 

Twenthe indienen. Wij zullen dan samen met u 

naar een oplossing zoeken en indien nodig uw 

klacht volgens onze interne klachtenprocedure 

in behandeling nemen. Wanneer wij samen 

niet tot een bevredigende oplossing komen, 

dan kunt u uw klacht voorleggen aan: 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

(KiFiD) 

Postbus 93257 

2509 AG Den Haag 

Telefoon: 070 - 3 338 999  

Internet: www.kifid.nl 
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http://www.kifid.nl/
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Bekijk onze verzekeringskaart online op: 

https://verzekeringskaarten.nl/twenthe/Uitvaartverzekering 

 

 

  

 
 
 

     

Verzekeringskaart 

 

https://verzekeringskaarten.nl/twenthe/Uitvaartverzekering
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Bijlage 1 

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken (AFM-standaard) 
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Bijlage 1 (vervolg) 

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken (AFM-standaard)  
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Bijlage 1 (vervolg) 

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken (AFM-standaard) 
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Bijlage 1 (vervolg) 

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken (AFM-standaard) 

 


