Islamitische Uitvaartfonds
Het Islamitische Uitvaartfonds (IUVF) wordt aangeboden door
Al Lahad Uitvaarten en dient als een alternatief voor de
commerciële verzekeringssector. Dit fonds is gebaseerd op de
sharia (islamitische wetgeving). Dit is een uniek concept binnen de
islamitische uitvaartbranche. Het doel van IUVF is het werven van
fondsen voor uitsluitend uitvaartdiensten. Deelname aan het fonds
biedt bescherming tegen toekomstige en onverwachte kostenstijging van uitvaartdiensten.

Bescherming tegen kostenstijging
Middels IUVF kunt u zich nu al beschermen tegen
toekomstige en onverwachte kostenstijgingen. Dit houdt
in dat u verzekerd bent van de gekozen diensten ongeacht de kosten hiervan op het moment van overlijden.
Aangezien grafkosten per gemeente kunnen verschillen,
is het mogelijk hiervoor alvast een vastgesteld bedrag te
reserveren. IUVF kent in tegenstelling tot de uitvaartverzekering geen leeftijdsgrenzen en er worden ook geen
gezondheidsvragen gesteld. Met IUVF weet u zeker dat
het gestorte bedrag puur bestemd is voor uw
uitvaart en dat u uw nabestaanden niet met onverwachte kosten achter laat. IUVF bestaat uit een aantal
uitvaartplannen waaruit gekozen kan worden.

Waarom kiezen voor een uitvaartplan?

De kracht van Al Lahad Uitvaarten

We willen allemaal toekomstige zorgen en kosten vermijden, zowel voor onszelf als voor onze
dierbaren. Aangezien uitvaartkosten in de afgelopen jaren een stijgende lijn hebben laten zien,
is het zinvol om nu al vooruit te plannen. Voor
speciale wensen is er ook de mogelijkheid om
een islamitische wilsbeschikking op te stellen.
Deze kan overigens te allen tijde naar behoefte
worden gewijzigd.

Bij Al Lahad Uitvaarten zijn wij er trots op en zien
het als onze plicht de medemens te helpen in één
van de moeilijkste tijden van het leven. We doen
dit met compassie, transparantie, zorg en respect.
Al Lahad Uitvaarten staat voor integriteit en
onafhankelijkheid. Zij geeft eerlijk advies en heeft
een onberispelijke staat van dienst. Onze medewerkers gaan respectvol, medelevend, discreet en
zorgzaam te werk.

Met een uitvaartplan op maat bent u verzekerd
van een professionele en zorgzame service, en
niet te vergeten de financiële zekerheid. Het
bedrag dat nodig is voor het door u gekozen uitvaartplan wordt gestort in het fonds en komt pas
vrij op het moment van overlijden. Tevens
bestaat de mogelijkheid om uw uitvaartplan
tussentijds te wijzigen.

i

Voor meer informatie:
www.iuvf.nl
info@iuvf.nl
+31(0)800-888 9 888 (gratis)

U kunt kiezen uit de volgende uitvaartplannen:
1. Al Lahad Zilver
2. Al Lahad Goud
3. Al Lahad Diamant
Wat is de meerwaarde van IUVF?
Heeft u geen uitvaartverzekering? Of dekt uw
huidige verzekering niet al uw wensen? U kunt
(extra) geld reserveren via IUVF. Zo bouwt u
eenvoudig een (aanvullend) bedrag op dat
beschikbaar is voor uw uitvaart. Bent u lid van
een moskee, dan is er de mogelijkheid om in
samenwerking met de moskee uw uitvaart te
realiseren.

“Wanneer u kiest voor een uitvaartplan
van Al Lahad Uitvaarten
weet u zeker dat uw
uitvaart conform uw wensen
zal worden uitgevoerd”

“Al Lahad Uitvaarten.......uw uitvaart geregeld... zoals u het wilt”

Zilver

•	Onbeperkte ondersteuning door heel
Nederland

Goud

•	Onbeperkte ondersteuning door heel
Nederland

•	Persoonlijk en regelmatig contact met
nabestaanden over alle aspecten van de
uitvaart

alle benodigde documenten voor de uitvaart
•	Begeleiding bij bewassingsrituelen,
lijkwade en djanazah (gebed)
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Nederland

•	Persoonlijk en regelmatig contact met nabestaanden over alle aspecten van de uitvaart
•	Aangifte van overlijden en verzamelen van

•	Aangifte van overlijden en verzamelen van

Diamant

(Meest gekozen)

alle benodigde documenten voor de uitvaart
•	Begeleiding bij bewassingsrituelen,
lijkwade en djanazah (gebed)

•	Persoonlijk en regelmatig contact met nabestaanden over alle aspecten van de uitvaart
•	Aangifte van overlijden en verzamelen van
alle benodigde documenten voor de uitvaart
•	Begeleiding bij bewassingsrituelen,
lijkwade en djanazah (gebed)

• Luxe uitvaartkist

• Luxe uitvaartkist

• Standaard uitvaartkist

• Rouwvervoer

• Rouwvervoer

• Rouwvervoer

• Rouwboeket ter waarde van €75,00

• Rouwboeket ter waarde van €100,00

• Rouwboeket ter waarde van €50,00

•	Organiseren van de uitvaart op een begraaf-

•	Organiseren van de uitvaart op een begraaf-

•	Organiseren van de uitvaart op een lokale
begraafplaats
• Staatsievervoer
•	Uitkering voor grafkosten ter hoogte van
€2.500,00

plaats naar keuze (Nederland)

plaats naar keuze (Nederland)

• Staatsievervoer

• Staatsievervoer

•	Uitkering voor grafkosten ter hoogte van

•	Uitkering voor grafkosten ter hoogte van

€4.500,00

€6.500,00

• Uitbreiding mogelijk

• Termijnbetaling mogelijk

• Termijnbetaling mogelijk

• Termijnbetaling mogelijk

• * Uitbreiding mogelijk

• * Repatriëring mogelijk
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• * Repatriëring mogelijk

• Eenmalig inschrijvingskosten €250,00
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• Eenmalig inschrijvingskosten €250,00

€5.750,00

*Vraag naar de voorwaarden

€7.750,00

*Vraag naar de voorwaarden

€9.750,00

*Vraag naar de voorwaarden

