
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor kinderen van deelnemers onder de leeftijd van 18 jaar geldt een gratis gezins-deelname. 

Onderstaand kunt u de gegevens van de kinderen invullen:  

Het verschuldigde inschrijfgeld á  €17,50 per volwassene kunt u overmaken op rekeningnummer 

NL39RABO 0119390736  t.n.v. Uitvaartzorg Westerkwartier/Noordenveld  o.v.v. naam en  

woonplaats. 
 

Getekend d.d.:                           Woonplaats:              Handtekening:  

Uitvaartvereniging Noordenveld 

Tolberterstraat 39 

9351 BC Leek 

 

Contact 

050 - 211 1983  (24/7)

www.uvnoordenveld.nl 

Uitvaartvereniging Noordenveld | KvK 73838586  |  Rabobank (IBAN) NL39RABO 0119390736 

Aanmeldformulier lidmaatschap 

Uitvaartvereniging Noordenveld 

“Omdat de laatste zorg  

             goed verzorgd moet zijn” 

Voornaam: 

Achternaam (+ meisjesnaam): 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Emailadres: 

 

Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Geb. plaats: Man / vrouw: 

     

     

     



Algemene bepalingen van lidmaatschap bij  

Uitvaartvereniging Noordenveld 

 

Artikel 1. 

Bij een volledig door Uitvaartzorg Noordenveld verzorgde uitvaart van een lid van  

Uitvaartvereniging Noordenveld, wordt een korting op het tarief ‘uitvaartverzorging’ verleend  

van 20% door Uitvaartzorg Noordenveld. 

 

Artikel 2. 

Voor kinderen van leden onder de leeftijd van 18 jaar geldt een gratis gezinslidmaatschap 

waarbij de korting 50% bedraagt van de korting voor volwassen leden. Bij het bereiken van de 

18e verjaardag vervalt het gezinslidmaatschap en kan voor het kind desgewenst een eigen  

lidmaatschap worden afgesloten. 

 

Artikel 3. 

Voor het lidmaatschap betaalt u éénmalig inschrijfgeld van €17,50 per persoon (18 jaar en ouder) 

bij vooruitbetaling te voldoen. 

 

Artikel 4. 

Indien een bewijs van lidmaatschap verloren gaat, kan kosteloos een nieuw bewijs worden  

verkregen. 

 

Artikel 5. 

Bij overlijden van een deelnemer moet ten spoedigste kennis worden gegeven aan 

Uitvaartzorg Noordenveld. Bij het regelen van de uitvaart dient dit bewijs van lidmaatschap 

overhandigd te worden. 

 

Artikel 6.  

Het lid draagt zorg dat Uitvaartzorg Noordenveld binnen 12 maanden na overmaking van  

het inschrijfgeld in het bezit wordt gesteld van zijn/haar uitvaartwensen (Wilsbeschikking). 

De uitvaartwensen kunnen op elk gewenst moment gedurende het lidmaatschap worden 

aangepast. 

 

Artikel 7. 

Dit bewijs is uitsluitend geldig indien aan de voorzijde voorzien van een nummer van deelname. 


