Voorlopig verslag 2019
Als we kijken in de Media zien we dat er een wildgroei aan uitvaartondernemers aan het ontstaan is.
Wij kunnen niet zeggen die is goed of niet goed, wel zien we een groot prijsverschil in het uitvoeren van
taken.
Er is een keurmerk van uitvaartzorg, maar men is niet verplicht hieraan mee te doen.
Helpt Elkander heeft al vele jaren (ver voor de tijd van de huidig zittende bestuursleden) met Uitvaartzorg
Luttikhuis nu Luttikhuis/Yarden.
De korting die onze leden hierdoor ontvangen is een goede ondersteuning in de kosten van de uitvaart. Het
bedrag zoals het nu is kan oplopen tot ruim € 1200 euro naar gelang hoe de uitvaart uitgevoerd wordt.
Hoe is de status betreffende de fusie Yarden/Helpt Elkander.
Het was de bedoeling van beide kanten om de fusie op 1 januari 2019 te laten ingaan, maar na gesprekken
in oktober is in gezamenlijk overleg om de fusie tijdelijk op “Hold” te zetten.
Zoals een ieder via de media wel vernomen wat er gaande is bij Yarden, je hoort verschillende zaken. Waar
gaat het over?.
Yarden hebben ruim 1,4 miljoen klanten.
Met de overname van uitvaartverzekeraar AVVL kwam Yarden in 2001 in het bezit van 380.000
pakketpolissen. Naturaverzekeringen met een vastgesteld pakket aan diensten én een vastgeklonken
premie. Door de oplopende kosten van een uitvaart werd dat onbetaalbaar.
Het nu lopende herstelplan bij Yarden heeft de goedkeuring van De Nederlandse Bank (DNB).
Eind juni stuurde Yarden een brief naar alle klanten met een naturapolis dat de waarde van hun verzekerde
pakket per 1 januari 2020 bevroren wordt op het niveau van 2019. Daarmee heeft de klant toch nog alle
inflatie en kostenstijgingen vanaf 2007 tot en met 2019 meegekregen.
Solvabiliteit is een indicator voor de lange termijn. Ben je over 10, 20 of 30 jaar nog steeds in staat om die
uitvaart te verzorgen. Yarden is in staat om alle uitvaarten gewoon te betalen.
De zaken gaan goed. Yarden krijgt er wekelijks nog klanten bij en dat is heel geruststellend.”
Ik heb afgelopen vrijdag nog contact gehad met Yarden.
Op dit moment ligt de focus binnen het gehele bedrijf Yarden logischerwijs vol op het informeren van
klanten.
De verwachting is dat dit tot eind augustus voortduurt. We hebben afgesproken dat we na de
vakantieperiode in september met elkaar contact opnemen.

