PC Uitvaart verzorgt al ruim 85 jaar uitvaarten op basis van een enkel
uitgangspunt: wij helpen u graag met verzorgen van een stijlvolle uitvaart tegen
een redelijke vergoeding. Het afscheid van een dierbare is zo een belangrijk
moment, dat hoort waardig, respectvol en met liefde te verlopen. Daar staan we
voor. Alles voor een goed afscheid, met de kennis en ervaring die we door de jaren
heen hebben opgebouwd. En met de enorme betrokkenheid en deskundigheid van
iedereen die bij PC Uitvaart werkt.
PC Uitvaart is actief in Noordwest-Nederland en beschikt over diverse
uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen in de regio.

Direct zelf regelen of eerst
een adviesgesprek?

Bij het openen van een depositorekening wordt u automatisch lid van PC Uitvaart.
Wij houden u dan regelmatig op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.
Het lidmaatschap is kosteloos en zonder verplichtingen.

U kunt uw depositorekening direct zelf online openen via onze website www.pc.nl.
Telefonisch kan ook. Bel dan gratis naar 0800 5080.

Liever eerst een adviesgesprek?
Heeft u nog geen idee wat uw uitvaartwensen zijn of wilt u een beeld van de mogelijkheden en/of kosten? Onze uitvaartbegeleiders komen graag langs om u te adviseren.
Bel of e-mail ons voor een afspraak.
Wij staan elke dag van de week voor u klaar om al uw vragen uitgebreid te beantwoorden, een afspraak te maken en een depositorekening voor u te openen. Dus ook in
het weekend.

PC Uitvaart Deposito
Kabelweg 22, 1014 BB Amsterdam
www.pc.nl, depositofonds@pc.nl
0800 5080 (gratis)

Op onze dienstverlening zijn de ‘Voorwaarden Groei depositorekening’ of ‘Voorwaarden Top depositorekening’ van PC Uitvaart Deposito van kracht.

PC Uitvaart: alles voor een goed afscheid

Nu sparen voor een
uitvaart naar wens

Alles voor een
goed afscheid

Sparen voor uw uitvaart naar wens

Hoe werkt het?

Wat belangrijk is, is dat uw uitvaart wordt zoals u die voor ogen heeft. Persoonlijk,
met ruimte voor bijzondere herinneringen waar uw dierbaren troost uit kunnen
putten.

Bij PC Uitvaart opent u een persoonlijke depositorekening, waarop u een bepaald
bedrag stort. Vervolgens kunt u geheel naar eigen inzicht en in eigen tempo bijsparen.
Het gespaarde bedrag is bestemd voor uw uitvaart en kan niet tussentijds worden
opgenomen.

De kosten van uw uitvaart zijn afhankelijk van uw wensen. PC Uitvaart Deposito
biedt u de mogelijkheid om alles vooraf financieel goed te regelen. Daarmee
behoedt u uw nabestaanden voor onverwachte kosten ten tijde van uw uitvaart.

Op het moment van overlijden wordt het gespaarde bedrag besteed aan uw uitvaart.
U bent geheel vrij in hoe u uw uitvaart vormgeeft, welke locatie u kiest en welke
uitvaartondernemer* u inschakelt. Kiest u voor PC Uitvaart Begeleiding om uw uitvaart
te verzorgen? Dan krijgt u 5% korting op deze kosten.

Met een depositorekening bij PC Uitvaart Deposito kunt u in uw eigen tempo
sparen met aantrekkelijke rente. U kunt uw hele uitvaart bij elkaar sparen of een
flexibel bedrag ter aanvulling op uw uitvaartverzekering. Zo voorziet u uzelf van
een mooi afscheid op de manier die bij u past, goed geregeld door PC Uitvaart.
Dat geeft rust. Voor u en uw nabestaanden.

Een spaarvorm die bij u past

De voordelen

Er zijn twee verschillende spaarvormen. De Groei depositorekening (met variabele
rente) voor als u beetje bij beetje wilt sparen. En de Top depositorekening (met
minimale vaste rente) voor wanneer u direct al een hoger bedrag opzij wilt zetten.

van een depositorekening bij PC Uitvaart Deposito:

“Met de uitvaartbegeleider heb ik mijn wensen op
papier gezet. Ik weet nu hoeveel mijn uitvaart zal
kosten en kan daarvoor sparen zoals ik dat wil.”

•
•
•
•
•
•
•

Sparen tegen een aantrekkelijke rente bij een stichting zonder winstoogmerk.
Een rekening openen kan altijd, op elke leeftijd.
We stellen geen gezondheidsvragen.
Volledige keuzevrijheid bij vormgeving uitvaart voor nabestaanden.
5% korting op de uitvaartkosten bij PC Uitvaart Begeleiding.
Bijstorten kan op ieder gewenst moment. Het bedrag bepaalt u zelf.
Sparen als aanvulling op uw uitvaartverzekering is ook mogelijk.

“Mijn moeder heeft het bedrag voor haar uitvaart op
een depositorekening gezet. Het geeft zo’n rust om
dit nu al geregeld te hebben.”

Groei depositorekening

Top depositorekening

Minimale storting bij aanvang

€ 100,-

€ 6.000,-

Rente

Variabel
(rente-indicatie 2017: 1,25%)

Altijd minimaal 2%
(rente-indicatie 2017: 2,5%)

Bijstorten

Wanneer u wilt middels
overschrijving of machtiging.
Het bedrag kiest u zelf.

Wanneer u wilt middels
overschrijving of machtiging.
Het bedrag kiest u zelf.

Maximaal spaarbedrag

€ 10.000,-

€ 10.000,-

Uitkering restantbedrag na betaling
uitvaartkosten aan erfgenamen

Ja, tot een maximum
van € 250 **

Ja, tot een maximum
van € 250 **

* Indien de uitvaart door een andere uitvaartondernemer dan PC Uitvaart wordt verzorgd, worden
administratiekosten in rekening gebracht.
** Een bedrag daarboven wordt op een nieuwe of bestaande depositorekening gestort.

