
Monuta Uitvaartverzekeringen
Een bijzonder afscheid,  
je kunt je erop voorbereiden
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U denkt er misschien liever niet aan. Toch is het goed om stil te staan bij uw 
uitvaart en de kosten die daarbij komen kijken. Want wist u dat een uitvaart in 
Nederland al gauw tussen de € 6.500,- en € 11.000,- kost? Dat is een flink bedrag. 
U kunt nu al regelen dat uw nabestaanden later niet met onverwachte kosten 
achterblijven door een uitvaartverzekering van Monuta af te sluiten. In deze 
brochure vertellen wij u graag wat de mogelijkheden zijn, zodat u zelf kunt 
bepalen welke verzekering het beste bij u past.

De uitvaart van nu is niet meer te vergelijken met de uitvaart van vroeger. Waar 
uitvaarten vroeger veelal in de kerk plaatsvonden en er na afloop een eenvoudige 
koffietafel was, zien we nu dat een afscheid vaak meer op een eigen en persoonlijke 
manier wordt vormgegeven. Om dit te kunnen doen, luisteren onze uitvaartverzorgers 
goed naar de nabestaanden. Welke wensen hebben zij, wat wilde de overledene? Samen 
met de nabestaanden geven we vorm aan een afscheid dat bij henzelf en hun overleden 
dierbare past.

Welke wensen heeft u?
Elk onderdeel van de uitvaart kan op uw eigen persoonlijke manier worden ingevuld. 
Waren motoren de grote passie van de overledene of ging hij/zij graag kamperen?  
Dan kunnen we de kist vervoeren op een motor met zijspan of in een rouwcaravan.  
U kunt het leven van de overleden dierbare in beeld brengen met foto’s of film. Kiezen 
voor de favoriete bloemen en bij de koffietafel voor het eten waar de overledene van 
hield. Tegenwoordig kan bijna alles. Wij vertellen u er graag over.

Weet u al wat u wilt?
Als u zeker wilt weten dat uw uitvaart eruit komt te zien zoals u dat wilt, dan raden wij u 
aan uw wensen nu al vast te leggen en te delen met uw naasten. Bij Monuta kunt u uw 
wensen vastleggen in het formulier Monuta Uitvaartwens. Vraag het formulier aan via 
het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92 of kijk op www.monuta.nl/uitvaartwens. 
Als u uw wensen vastlegt, dan kunt u ze bij ons registreren en zijn ze beschikbaar op 
het moment dat u overlijdt. Uiteraard kunt u uw wensen op elk gewenst moment weer 
aanpassen. Dit kan heel eenvoudig op uw eigen, persoonlijke pagina van Mijn Monuta.
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Wat kost een uitvaart?
De kosten van een uitvaart zijn grotendeels afhankelijk van uw eigen wensen. In onder-
staand overzicht geven wij u graag een idee van wat een uitvaart kost (bedragen 2020).  
De meest voorkomende zaken zijn hierin opgenomen. Als u nog andere wensen heeft dan 
de zaken die in het overzicht staan vermeld, dan is het goed om aan het eind van de tabel 
nog een bedrag op te nemen bij ‘aanvullende wensen’. U kunt bijvoorbeeld denken aan 
een uitgebreide borrel, livemuziek of afscheidsdienst op een andere locatie.

*    Deze kosten verschillen per gemeente en per begraafplaats en variëren tussen de € 800,- en € 7.000,-. Het genoemde 
bedrag is een schatting voor een algemeen graf met een looptijd van 20 jaar. Kijk ook eens op www.monuta.nl/grafkosten.

 
Aan deze kostenbegroting kunt u geen rechten ontlenen. De vermelde bedragen gelden voor 2020 en geven een indicatie van de kosten. 
Het betreft gemiddelde bedragen voor Nederland, regionaal kunnen andere prijzen gelden. Op het moment van overlijden kunnen de 
kosten hoger of lager zijn. Uw wensen en persoonlijke situatie kunnen in de loop van de tijd immers veranderen. Ook kunnen tarieven 
wijzigen. Daarom raden wij u aan om minimaal eens per drie tot vijf jaar een nieuwe kostenbegroting te laten maken.

Begrafenis  Crematie  Uw uitvaart

1.  Dienstverlening Monuta 
Dit omvat onder andere het verzorgen en regelen 
van de uitvaart en de aangifte van overlijden.

2.  Laatste verzorging van de overledene 
Inclusief het bezorgen van de uitvaartkist  
voor thuisopbaring en overbrengen van  
de overledene naar het uitvaartcentrum.

3.  Thuisopbaring of opbaring  
in het Monuta uitvaartcentrum

4.  Rouwkaarten 
(75 stuks, inclusief postzegels)

5.  Uitvaartkist (eenvoudig)

6. Dragers 

7.  Rouwauto (op de dag van de uitvaart)

8.  Volgauto (voor 4 personen)

9.  Dankbetuigingen  
(75 stuks, inclusief postzegels)

10.  Bloemen

11. Advertentie (in lokale krant)

12. Rouwdienst in Monuta uitvaartcentrum

13. Koffie met cake (100 personen, 2 keer koffie)

14. Grafkosten of crematiekosten

15. Grafmonument (staand) / sierurn

16.  Aanvullende wensen

Totaal

Ter waarde van Ter waarde van
€  2.000,- € 2.000,-

€ 758,- € 758,-

€  775,- € 775,-

€  400,- € 400,-

€  650,- € 650,- 

€  448,- € 448,-

€  288,- € 288,-

€  249,- € 249,-

€  332,- € 332,- 

€  75,- € 75,- 

€  500,- € 500,- 

€  269,- € 269,-

€  615,- € 615,-

€ 2.000,-* € 1.350,-

€  2.250,- €  250,- 

 
 

Uitvaartkosten 2020
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Welke uitvaartverzekering past bij u?
Door het invullen van het overzicht op de vorige pagina heeft u een beeld gekregen 
van de globale kosten van uw uitvaartwensen. De keuze die u maakt voor een uitvaart-
verzekering bepaalt voor een groot deel of het persoonlijke afscheid dat u voor ogen 
heeft mogelijk is. 

Uw keuze is belangrijk
Wij vinden het belangrijk dat onze verzekeringen passen bij de wensen van onze 
klanten. Daarom is er voor iedereen een verzekering waarmee later een persoonlijk 
afscheid kan worden vormgegeven. U kunt kiezen uit twee verzekeringsvormen die  
wij hier toelichten.

1. Verzekering met een Monuta  : De volledige ondersteuning van een   
 uitvaartverzorger + aanvullend bedrag   Monuta uitvaartverzorger    
    met een aanvullend geldbedrag.
2. Verzekering met alleen een geldbedrag : Een geldbedrag dat u vrij kunt besteden bij  
    Monuta of een andere uitvaartondernemer  
    van uw keuze.

1. De Monuta Uitvaartverzekering natura 
Met een uitvaartverzekering bent u verzekerd voor de kosten van uw uitvaart.  
De Monuta Uitvaartverzekering natura bestaat uit twee delen: een vrij te besteden 
bedrag voor al uw wensen en de volledige ondersteuning van een Monuta uitvaart-
verzorger. Zo worden uw nabestaanden zowel financieel als emotioneel ontzorgd.

Wat doet uw Monuta uitvaartverzorger?
De uitvaartverzorger van Monuta helpt uw nabestaanden met het regelen van de 
uitvaart en helpt hen met het maken van keuzes. Wanneer u komt te overlijden regelt 
en begeleidt de uitvaartverzorger de volledige uitvaart naar de wensen van u en uw 
nabestaanden, zodat uw nabestaanden hier geen zorgen over hebben. 

De uitvaartverzorger van Monuta zorgt onder andere voor:
•  het bespreken van de persoonlijke wensen van de overledene en nabestaanden voor 

een waardig afscheid;
•  het regelen van zaken rondom de uitvaart;
•  het geven van informatie over alle mogelijkheden rondom de uitvaart;
•  het begeleiden van de ceremonie op de dag van de uitvaart;
•  de aangifte van overlijden bij de gemeente.

Wat kunt u doen met uw vrij te besteden bedrag?
Uw nabestaanden gebruiken het vrij te besteden bedrag om uw uitvaart vorm te geven 
zoals u of uw nabestaanden dat willen. De Monuta uitvaartverzorger adviseert uw 
nabestaanden hoe zij een persoonlijk afscheid kunnen samenstellen. Zij kunnen het 
vrij te besteden bedrag bijvoorbeeld gebruiken voor: de kosten voor het begraven of 
cremeren, de laatste verzorging van de overledene, opbaring thuis of in een Monuta 
uitvaartcentrum, het rouwvervoer, de uitvaartkist, de bloemen, een urn of een 
grafmonument en de catering.
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Waardevaste verzekering
De verzekering is waardevast. Dat betekent dat de dienstverlening van een Monuta 
uitvaartverzorger altijd gegarandeerd is, ongeacht de waarde en de prijzen op het moment 
van overlijden. Om dit te kunnen garanderen, indexeren wij de verzekering jaarlijks. Indexering 
betekent dat wij kijken naar de prijsontwikkeling van uitvaartdiensten en -producten. Daar 
passen wij uw verzekering en de premie op aan.
 
Premie
Voor deze uitvaartverzekering betaalt u premie tot het overlijden van de verzekerde. Deze 
premie kunnen we jaarlijks aanpassen op basis van renteontwikkelingen. De premie kan 
dalen als de rente stijgt. De premie kan stijgen als de rente daalt. Als wij u de nieuwe premie 
doorgeven, leggen we ook uit waarom deze is gewijzigd.
 
Kiezen voor een andere uitvaartondernemer
Deze verzekering bestaat uit de dienstverlening van een uitvaartverzorger van Monuta en een 
vrij te besteden bedrag. Wanneer u toch kiest voor een andere uitvaartondernemer vervallen 
de diensten van onze uitvaartverzorger. Het vrij te besteden bedrag is dan nog wel volledig 
beschikbaar voor de betaling van de uitvaartkosten.

2. De Monuta Uitvaartverzekering geld
Bij een Monuta Uitvaartverzekering geld bepaalt u zelf welk bedrag tussen de € 6.500,- en 
€ 15.000,- u verzekert voor uw uitvaart. Als u al een uitvaartverzekering bij Monuta heeft
dan kunt u deze altijd tussentijds verhogen met een bedrag vanaf € 1.500,-. Na uw 
overlijden ontvangen uw nabestaanden het verzekerde bedrag waarmee zij de kosten 
van uw uitvaart kunnen betalen. Uw nabestaanden bepalen dan zelf hoe het afscheid 
eruit moet zien en wie het afscheid mag verzorgen. Of zij voeren uw uitvaartwensen uit 
als u die kenbaar heeft gemaakt. Zij kunnen dus voor Monuta kiezen, maar ook voor elke 
andere uitvaartondernemer. Daardoor hebben zij volledige vrijheid bij het verzorgen 
van de uitvaart.

Waardevaste verzekering
De verzekering is waardevast en wordt jaarlijks tot de 85ste verjaardag van de 
verzekerde geïndexeerd. Indexering betekent dat wij kijken naar de prijsontwikkeling 
van uitvaartdiensten en -producten. Daar passen wij het verzekerd bedrag en de 
premie op aan. Voor deze uitvaartverzekering betaalt u premie tot het overlijden 
van de verzekerde. Deze premie kunnen we jaarlijks aanpassen op basis van 
renteontwikkelingen. De premie kan dalen als de rente stijgt. De premie kan stijgen  
als de rente daalt. Als wij u de nieuwe premie doorgeven, leggen we ook uit waarom 
deze is gewijzigd.
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Wat kost een uitvaartverzekering?
We geven u graag een indruk van wat een uitvaartverzekering per maand kost. 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden. In deze voorbeelden betaalt u premie  
tot moment van overlijden. De bedragen zijn een indicatie; u kunt hieraan geen 
rechten ontlenen. De premie kan namelijk dagelijks verschillen. Uw financieel 
adviseur kan precies voor u uitrekenen wat de premie voor uw verzekering is.

Monuta Uitvaartverzekering natura t.w.v. € 9.000,-
Man/vrouw 28 jaar  € 10,95 40 jaar € 16,02 55 jaar  € 26,06
Man/vrouw 26 jaar  € 10,48 38 jaar  € 15,26 53 jaar  € 24,52
Kind  2 jaar  gratis 14 jaar  gratis
Kind  0 jaar  gratis 12 jaar  gratis

Totaal premie   € 21,43  € 31,28  € 50,58
(diensten Monuta uitvaartverzorger van € 2.000,- + een vrij te besteden bedrag  
van € 7.000,-)

Monuta Uitvaartverzekering geld t.w.v. € 9.000,-
Man/vrouw 28 jaar  € 12,15 40 jaar  € 17,89 55 jaar € 29,26
Man/vrouw 26 jaar  € 11,62 38 jaar  € 17,03 53 jaar € 27,52
Kind  2 jaar  gratis 14 jaar  gratis
Kind  0 jaar  gratis 12 jaar  gratis

Totaal premie  € 23,77  € 34,92  € 56,78

 
1)  Tijdens het afsluiten van de verzekering stellen wij u vragen over uw gezondheid. 

Op basis van uw gezondheidssituatie is het mogelijk dat wij uw premie aanpassen.

2)  Al onze verzekeringen kennen specifieke voorwaarden. Deze vindt u op  
www.monuta.nl/voorwaarden. Uw financieel adviseur neemt deze graag  
met u door en geeft u een passend advies.

Kan ik ook zelf een bedrag opbouwen voor mijn uitvaart?
Heeft u geen uitvaartverzekering? Of dekt uw verzekering niet al uw wensen? Dan 
kunt u geld storten in het Monuta Uitvaartfonds van ons uitvaartbedrijf. Zo bouwt u 
eenvoudig een bedrag op dat gereserveerd is voor uw uitvaart. U kunt eenmalig of 
vaker een bedrag storten en zo een bedrag opbouwen voor uw uitvaart.
  
  De voordelen 
• Er zit geen leeftijdsgrens aan het Monuta Uitvaartfonds. 
• U krijgt niet te maken met gezondheidsvragen. 
•  Het gereserveerde bedrag staat vast tot overlijden en is dan beschikbaar voor 

uitvaartkosten.
• Het gereserveerde bedrag wordt gegarandeerd aan uw uitvaart besteed. 
• Tussentijds storten is altijd mogelijk.
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Verschil met een spaarrekening
Er zijn enkele verschillen met een gewone spaarrekening. Bij een spaarrekening loopt 
u het risico dat het bedrag aan een ander doel wordt besteed. Bedragen die u stort in 
het Monuta Uitvaartfonds kunnen alleen aan een uitvaart worden besteed. Ook wordt 
een spaarrekening tijdelijk bevroren na een overlijden en het Monuta Uitvaartfonds 
niet. Uw nabestaanden kunnen de kopie van de uitvaartnota rechtstreeks aan 
Monuta sturen. Het Monuta Uitvaartfonds valt niet onder het depositogarantiestelsel 
(garantieregeling voor rekeninghouders van een bank). Wel staat Monuta onder 
toezicht van de Nederlandsche Bank.
 
U leest alle informatie en voorwaarden op www.monuta.nl/uitvaartfonds.

Vragen over onze uitvaartverzekeringen?
Wilt u meer weten over onze verzekeringen, het Monuta Uitvaartfonds of de kosten 
van een uitvaart? Neem dan gerust contact op met uw financieel adviseur.

Vragen over uitvaartzorg?
Neem dan contact op met de medewerkers van een Monuta-vestiging bij u in de 
buurt. Op www.monuta.nl/vestiging vindt u meer informatie.

Kijk ook op de achterpagina. Daar hebben wij voor u nog een aantal voordelen van 
Monuta op een rij gezet. 

Contactgegevens van uw verzekeringskantoor



Waarom Monuta?
Wij zetten graag de voordelen van Monuta voor u op een rij.

•  Uw kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd op één van de 
uitvaartverzekeringen van de ouders.

• U kunt bij ons gratis uw uitvaartwensen vastleggen.
•  Het vrij te besteden bedrag bij de Monuta Uitvaartverzekering natura 

kunnen nabestaanden besteden aan kosten voor de uitvaart zoals zij die 
zelf willen invullen. Ook kan deze gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
graf- of crematiekosten, opbaring en laatste verzorging. Bij de Monuta 
Uitvaartverzekering geld kunnen de nabestaanden het bedrag volledig vrij 
besteden bij elke uitvaartondernemer.

•  U kunt het verzekerde bedrag op ieder moment aanpassen aan uw 
persoonlijke wensen.

• Vanaf de ingangsdatum bent u volledig verzekerd.
•  Na het afsluiten van uw verzekering heeft u via Mijn Monuta direct online 

inzicht in uw verzekeringspolis.
• Onze verzekerden waarderen onze dienstverlening zeer hoog.
• Sinds 1923 ervaring in uitvaartzorg.
•  Monuta is in het bezit van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit 

keurmerk garandeert dat Monuta begrijpelijke producten biedt die passen 
bij onze klanten, dat onze dienstverlening optimaal is en dat wij een 
kwaliteitssysteem hebben dat onze prestaties waarborgt.

•  Ook het Keurmerk Uitvaartzorg staat achter de kwaliteit van Monuta en geeft 
u zekerheid dat u kiest voor een betrouwbare uitvaartverzorger.

• Met ongeveer 100 vestigingen is Monuta altijd bij u in de buurt.

Aan de teksten in deze brochure 
kunt u geen rechten ontlenen. Bekijk 
voor gedetailleerde informatie onze 
polisvoorwaarden.
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