
 
 
 

 
Keuze voor een andere uitvaartondernemer Uitvaartverzekering Natura 

2020 

 

Met de natura uitvaartverzekering is de dienstverlening van een Monuta uitvaartverzorger of een 

door Monuta aangewezen uitvaartverzorger voor het regelen en begeleiden van de uitvaart in 

Nederland verzekerd. Dan gaan wij ervanuit dat u de uitvaart door Monuta laat verzorgen, want 

met de verzekering koopt u de diensten en producten van Monuta. Met deze uitvaartverzekering 

koopt u dus feitelijk ook de diensten van een Monuta uitvaartverzorger. Monuta richt haar 

organisatie zodanig in dat zij de uitvaarten van verzekerden nu en in de toekomst op een goede 

manier kan verzorgen. Hier zijn onder meer medewerkers, gebouwen en andere voorzieningen 

voor nodig. Wij houden daarom voldoende mensen en middelen beschikbaar om deze zorg altijd 

te garanderen.  

 

Omdat we veel verzekerden hebben, kunnen we groot inkopen. Daarom hebben wij als Monuta 

Verzekeringen afspraken gemaakt met Monuta Uitvaartverzorging. Monuta Verzekeringen koopt 

de diensten van de Monuta uitvaartverzorger in bij Monuta Uitvaartverzorging.  De dienstverlening 

van een Monuta uitvaartverzorger voor onze verzekerde klanten is goedkoper dan voor mensen 

die niet bij ons verzekerd zijn. Hierdoor betaalt u minder premie. U heeft dus direct voordeel. 

 

Als het gewenst, kunnen u of uw nabestaanden kiezen voor een andere uitvaartondernemer. Dit 

heeft wel gevolgen voor uw uitkering omdat er tijdens het afsluiten van uw verzekering andere 

afspraken zijn gemaakt. Namelijk dat u gebruik zou maken van een Monuta uitvaartverzorger. 

Kiest u of kiezen uw nabestaanden voor een andere uitvaartondernemer? Dan vervallen de 

diensten van een Monuta uitvaartverzorger. Het vrij besteedbare bedrag binnen de verzekering is 

wel beschikbaar voor het betalen van uitvaartkosten. Wij maken het bedrag over op basis van bij 

ons ingediende nota’s die met het afscheid te maken hebben.  

 

In het kort  

• Als u en uw nabestaanden voor Monuta kiezen, dan kunnen zij voordelig gebruikmaken van de 

dienstverlening van een Monuta uitvaartverzorger.  

• Als u en uw nabestaanden voor een andere uitvaartondernemer kiezen, dan is het vrij 

besteedbare bedrag beschikbaar voor uitvaartkosten en vervalt alle dienstverlening van de 

Monuta uitvaartverzorger.   



• Het vrij besteedbare bedrag keren wij uit op basis van uitvaartnota’s, ongeacht welke 

uitvaartondernemer de uitvaart verzorgt.  

• Dit document geldt voor de Monuta Uitvaartverzekeringen met de voorwaarden MV20-300. 

Voor onze andere natura uitvaartverzekeringen gelden vergelijkbare regelingen. 

 

Vragen 

Heeft u hier nog vragen over of wilt u weten wat dit betekent voor een andere Monuta 

uitvaartverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en 

met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur via ons gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92. 


