PAKKET 1
Standaardpakket Begraven (of cremeren)
Bij Mekander kan het lidmaatschap met dit
pakket worden aangegaan tot de 61 jarige
leeftijd tegen jaarlijkse contributie. Boven
de leeftijd van 60 jaar kan dat door middel
van een eenmalige storting plus de jaarlijkse
contributie. Dit pakket keert na het overlijden
en bedrag uit van maximaal € 2.900,- mits
kan worden aangetoond dat de kosten van
de uitvaart daadwerkelijk zijn gemaakt
tot dit bedrag.

Productenwijzer
Inleiding
Deze productwijzer verwijst naar de belangrijke
kenmerken van het lidmaatschap en de overige
producten van Mekander gevestigd te Winschoten,
J.D. van der Veenstraat 9A, 9672 AD te Winschoten.
Mekander, en haar rechtsvoorgangers, bestaat
sinds 1953 en heeft als rechtsvorm die van een
Onderlinge Waarborgmaatschappij.

PAKKET 2
Standaardpakket Extra Cremeren
(of begraven)
Bij Mekander kan het lidmaatschap met dit
pakket worden aangegaan tot de 61 jarige
leeftijd. Boven de leeftijd van 60 jaar kan dat
door middel van een eenmalige storting plus
de jaarlijkse contributie. Dit pakket keert na
het overlijden een bedrag uit van maximaaal
€ 3.762,- mits kan worden aangetoond dat
de kosten van de uitvaart daadwerkelijk
zijn gemaakt tot dit bedrag.

Wij werken onder de naam Mekander en
helpen natuurlijke personen op gebied van
de uitvaartvoorzieningen. Wij bespreken
uw wensen en persoonlijke omstandigheden
samen beoordelen wij of een lidmaatschap
van de vereniging voor u geschikt is.
Wat houdt het lidmaatschap van
Mekander in?
Met de uitkering van de vereniging kunt u de
kosten van uw begrafenis of crematie geheel
of gedeeltelijk betalen. U betaalt jaarlijks uw
contributie aan de vereniging. Na het overlijden
keert de vereniging de hele pakketwaarde
aan de nabestaanden uit mits het bedrag
daadwerkelijk is besteed aan de kosten
van de uitvaart.
De vereniging kent de volgende pakketten
en producten:
De pakketten
Een pakket vormt de basis van het lidmaatschap
van Mekander. Door verschillende fusies in het
verleden kent de vereniging een breed scala
aan oude pakketten. Deze pakketten zijn niet
meer verkrijgbaar bij het aangaan van een
lidmaatschap. Hieronder staan de pakketten
en producten genoemd die bij Mekander
verkrijgbaar zijn bij een nieuw lidmaatschap
of door het oversluiten van een oud pakket.

Lidmaatschap minderjarigen
Minderjarige kinderen zijn tot 18 jaar gratis
meeverzekerd. Een voorwaarde is dat het kind
is aangemeld door één van de ouders en er
sprake is van een bestaand lidmaatschap.
De aanvullende verzekering
Bij Mekander kan een bestaand lid van de
vereniging, tot de leeftijd van 81 jaar tegen
een jaarlijkse premiebetaling een aanvullende
verzekering afsluiten.
Contributie- en premiebetaling
De contributie en premie is jaarlijks verschuldigd bij
vooruitbetaling tot en met het jaar van overlijden.
Wachttijd
Voor nieuwe leden, uitgezonderd minderjarige
kinderen, geldt er wachttijd van 2 jaar.

Mekander is een Benelux geregistreerde merknaam van Onderlinge uitvaartverening Veendam-Winschoten en omstreken U.A.

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar

