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Een uitvaart is een emotionele gebeurtenis

Voordelen van in één keer betalen		
U profiteert van een uitstekende uitvaartverzekering
tegen een scherpe premie. Die premie kunt u per
maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Kiest u voor
een koopsomverzekering dan betaalt u het volledige
bedrag in één keer. Hiermee profiteert u van extra
voordelen. Allereerst wordt u niet herinnerd aan uw
eigen uitvaart, iedere keer als er een acceptgiro
op de deurmat valt. U betaalt één keer en hoeft er
daarna niet meer aan te denken. Ook financieel
heeft u voordeel. Doordat u alles in één keer betaalt,
worden er minder administratiekosten gemaakt. Deze
kostenbesparing wordt aan u doorberekend.

die een enorme impact op uw nabestaanden
heeft. Daarnaast schrikken veel mensen van
de hoge kosten van een uitvaart. Zo stapelen
de zorgen zich op... Bent u goed verzekerd?
Zijn uw naasten voldoende op de hoogte van
uw laatste wensen en is er straks voldoende
geld om uw wensen uit te voeren?

Geen zorgen meer over uw uitvaart		
Door het afsluiten van een uitvaartverzekering neemt
u uw nabestaanden al een hele zorg uit handen. Er
komt dan immers na uw overlijden een bedrag vrij om
uw uitvaart van te regelen. Daarnaast kunt u bij uw
verzekering alvast veel zaken vastleggen. Bijvoorbeeld
of u gecremeerd of begraven wilt worden, welke kleur
bloemen u mooi vindt of van welke muziek u houdt.
En misschien bent u niet in Nederland geboren en wilt
u na uw overlijden teruggebracht worden naar uw
geboorteland. Al deze beslissingen kunt u vastleggen
in een speciaal draaiboek. Zo maakt u het uw
nabestaanden makkelijker in de toch al emotioneel
zware periode na uw overlijden.

De prettige zekerheid van NorthWest
			
De Caelesta uitvaartverzekering is een product van
NorthWest Verzekeringen N.V. en wordt in volmacht
gevoerd door NorthWest Assuradeuren B.V.. NorthWest
Verzekeringen is een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij die is gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen. Bij deze verzeraar staan zekerheid,
transparantie en integriteit centraal. Dit ziet u terug in
hun dienstverlening. Zij staan ervoor om u en uw
nabestaanden snel en prettig te helpen. Niet alleen bij
het afsluiten van de verzekering, maar ook tussentijds en
bij overlijden.

Alle voordelen gecombineerd
De traditionele keuzemogelijkheden bestaan uit een
kapitaal- of een naturaverzekering. Een kapitaalverzekering keert na uw overlijden een bedrag uit,
waarmee uw nabestaanden uw uitvaart kunnen
betalen. Een naturaverzekering keert geen geld uit,
maar verzorgt uw uitvaart aan de hand van een
gekozen pakket. Beide vormen hebben voor- en
nadelen. De Caelesta uitvaartverzekering biedt u
daarom een aantrekkelijke combinatie aan, zodat
u profiteert van de voordelen van beide verzekeringsvormen. Uit uw polis worden de rekeningen die
betrekking hebben op de uitvaart betaald, zolang
dit binnen de verzekerde waarde blijft. Nabestaanden die de uitvaart moeten organiseren, hoeven
deze kosten dus niet te betalen of voor te schieten.
Meer inhoudelijke informatie over de verzekering leest
u in onze productwijzer.

En overweegt u eens het volgende voordeel: Stel, u
wilt een uitvaart ter waarde van 10.000 euro en u
heeft dat bedrag op een spaarrekening gezet. Met
deze verzekering kunt u uw uitvaart ook voor 10.000
euro verzekeren, terwijl u hier (afhankelijk van uw
leeftijd) misschien slechts 6.000 euro voor betaalt. Zo
krijgt u straks dezelfde uitvaart, maar houdt u nu 4.000
euro over om extra te genieten van het leven.*

De voordelen van de Caelesta uitvaartverzekering:

Samenwerking met de beste dienstverleners

• Vrije keuze bij het bepalen van de soort uitvaart en
de dienstverlener;
• Ons speciale Servicecentrum ondersteunt uw
nabestaanden en kan hen direct in contact brengen
met een gerenommeerde uitvaartdienstverlener;
• Uw nabestaanden hoeven geen uitvaartkosten te
betalen of voor te schieten;
• Transparante en duidelijke polisvoorwaarden;
• Bij overlijden is één telefoontje naar 0900 - 27 27 607
voldoende;
• De mogelijkheid om uw polis jaarlijks aan te passen
aan het prijspeil (indexatie).

Als uw nabestaanden dit willen, verwijst NorthWest hen
graag door naar specifieke uitvaartdienstverleners.
Deze zijn altijd aangesloten bij brancheorganisaties
en hebben keurmerken die de beste kwaliteit dienstverlening garanderen.

De Caelesta uitvaartverzekering: snel en eenvoudig te regelen.

* De bedragen zijn gebaseerd op de premietabel van het moment van ter perse
gaan van deze brochure. Er is uitgegaan van een leeftijd van rond de vijftig jaar. In

Christina van Zomeren (44) uit Zwolle:
“Vorig jaar is mijn beste vriendin plotseling overleden.
Ze was pas 47. Van de ene op de andere dag was ze
er niet meer. Een onwerkelijke periode waaruit ik een
belangrijke les heb geleerd. Iedere dag kan zomaar
je laatste zijn. Mijn vriendin had niets vastgelegd,
waardoor we zelf moesten invullen wat ze wilde.
Dat maakte het emotioneel nóg zwaarder en dan
heb ik het nog niet eens over de kostenafhandeling.
Ik maak het mezelf en mijn nabestaanden liever
makkelijk. Ik heb daarom meteen de knoop
doorgehakt en heb een Caelesta uitvaartverzekering
afgesloten. Ik heb daarmee in één keer alles
vastgelegd en ik heb in één keer alle premies met
een koopsom betaald. Nu kan ik met een gerust
hart verder genieten van het leven.”

dit voorbeeld is geen rekening gehouden met rente en/of indexering.

Meer informatie of direct afsluiten?
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.northwestverzekeringen.nl. Voor een persoonlijk en
deskundig advies en een berekening van uw premie,
kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.
U kunt uw polis dan direct afsluiten.

u i t va a r t v e r z e k e r i n g
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