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Reglement van deelname aan SDUK24
SDUK24 is onderdeel van de Stichting Depositofonds Uitvaartkosten (SDUK).
1.

Voor dit reglement geldt iemand als deposant voor wie gelden door hem- of haarzelf of door een derde zijn gestort op
een aan de deposant toekomende depositorekening.

2.

Depositogelden moeten worden aangewend ter voldoening van de kosten verbonden aan een uitvaart, begrafenis of
crematie van de deposant, dan wel van de ingeschreven rechthebbenden. Rechthebbenden kunnen zijn de partner van
de deposant en/of kinderen tot 18 jaar die deel uitmaken van het huishouden van de deposant.

3.

Stortingen door een deposant worden gedaan door een overschrijving op de bankrekening van Stichting
Depositofonds Uitvaartkosten, IBAN NL04 INGB 0662 1720 00, onder vermelding van SDUK24 en het
inschrijvingsnummer. Het inschrijvingsnummer is tevens het depositorekeningnummer.

4.

Na iedere mutatie wordt een saldobiljet per post of per e-mail afgegeven, voorzien van een volgnummer dat in
combinatie met het depositonummer uniek is.

5.

Eventueel nog resterende depositogelden komen, na voldoening van onder punt 2 genoemde kosten, ter beschikking
van de erfgenamen. Voor uitbetaling van een bedrag hoger dan € 1.000,00 is een verklaring van erfrecht nodig.
Voor een restant tot en met € 1.000,00 is een vrijwaringsverklaring nodig.

6.

Indien de uitvaart, begrafenis of crematie niet door Uitvaart24 is verzorgd, zal uitkering, terugbetaling of
verrekening uitsluitend plaatsvinden tegen overlegging van een kopie van de uitvaartnota, een door de uitvoerende
uitvaartonderneming verstrekte en door de opdrachtgever ondertekende akte van cessie alsmede een uittreksel uit het
register van overlijden. Het uit te betalen bedrag wordt verminderd met een vergoeding voor beheerkosten.
De vergoeding voor beheerkosten bedraagt 7% van het opgebouwde deposito met een maximum van € 350,00. Het
bestuur van de stichting SDUK kan op verzoek, ter zake van billijkheid, een afwijkend besluit nemen.

7.

Het geheel of gedeeltelijk opnemen van de gestorte depositogelden, inclusief opgebouwde rente, is slechts
toegestaan in geval van:
•

Emigratie;

•

Een wettige verklaring van vermissing;

Geheel of gedeeltelijk opnemen van gestorte depositogelden is ook toegestaan als deposant is overleden en er geen
uitvaart, begrafenis of crematie heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld bij terbeschikkingstelling van de wetenschap).
Voor bovenstaande geldt dat er te allen tijde officiële documenten (d.w.z. uitschrijving gemeentelijke
basisadministratie, verklaring rechtbank dan wel overdrachtsformulier universiteit/academisch ziekenhuis) dienen te
worden overlegd. De terugbetaling wordt verminderd met 7% van het terug te betalen bedrag voor beheerkosten met
een maximum van € 350,00.
8.

Niet opgevraagde deposito’s vervallen na 7 jaar, na het overlijden van de laatste rechthebbende, aan de Stichting
Uitvaart Kosten Depositofonds (SDUK).

9.

Het bestuur stelt jaarlijks een rente vast dat wordt bijgeschreven op het deposito. De hoogte van het rentepercentage
is afhankelijk van het totaalbedrag aan beleggingen en het daarop verkregen netto-beleggingsresultaat en zal nooit
negatief bedragen. De deposant ontvangt na afloop van het betreffend kalenderjaar en uiterlijk op 31 maart een
saldobevestiging met de rentebijschrijving.

10.

In het kader van de deelneming aan het depositofonds, is het SDUK gerechtigd de persoonsgegevens van deposant
en rechthebbenden te verwerken. De verwerking van persoonsgegeven vindt plaats conform toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

11.

In gevallen waarin het onderhavige reglement voor SDUK24 niet voorziet zijn de Statuten en reglementen van de
Stichting Depositofonds Uitvaartkosten van toepassing. In gevallen waarin er sprake is van een onduidelijkheid,
wanneer zich onverwachte gebeurtenissen hebben voorgedaan en/of de Statuten en reglementen niet voorzien, zal
het bestuur worden verzocht ter zake een beslissing te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Depositofonds Uitvaartkosten van 21 juli 2020.
Stichting Depositofonds Uitvaartkosten (SDUK) is een onafhankelijke stichting, dus geen bank. Het ‘depositogarantiestelsel’
is niet van toepassing. De beleggingen van de stichting zijn risicomijdend en ethisch verantwoord en hebben een laag
risicoprofiel. De stichting maakt voor de beleggingen gebruik van een professionele organisatie.
De waarde van het deposito behoort tot het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

