
Wat 
kunnen wij 
voor u doen?
Guido, directeur Ardanta



ASR Levensverzekering N.V. heeft een vergunning bij De Nederlandsche Bank en

is opgenomen in het register Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000396.

Ardanta is een landelijke uitvaartverzekeraar. Wij verzorgen 

geen uitvaarten en dat maakt ons onafhankelijk. Als klant 

heeft u dus vrije keuze in uitvaartverzorging. We helpen u 

graag bij het vinden van de juiste uitvaartverzorger. 

Ardanta maakt deel uit van ASR Levensverzekering N.V. 

dat zelf weer onderdeel is van ASR Nederland N.V.

https://ardanta.nl
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Wat beloven we u?

Wij helpen u bij het maken van bewuste keuzes rond

uw uitvaartverzekering. Dat geeft rust en ruimte.

Bij Ardanta weten we hoe belangrijk het is om de mensen

die dicht bij je staan goed te kennen. Vooral op de echt

belangrijke momenten in het leven. Bij het nemen van

afscheid. Bij het verwerken van verlies. Daarom helpen

we ook op alle mogelijke manieren om met elkaar in

gesprek te gaan, bijvoorbeeld met onze levensvragen.

Deel het leven! Want al ken je elkaar nog zo goed, er is

altijd ruimte voor meer verbinding.

De drie A’s van Ardanta.

Advies brengt rust.

Ardanta helpt u bij het maken van een bewuste keuze rond uitvaart en 

verzekering. We luisteren naar uw wensen en gaan uit van uw persoonlijke 

situatie. Met praktische middelen maken we uw keuze direct inzichtelijk.  

Dat geeft rust voor u en uw nabestaanden.

Aandacht voor vrijheid.

Als onafhankelijke uitvaartverzekeraar biedt Ardanta alle vrijheid om de  

uitvaart in te vullen zoals u wilt. Zo houdt u zelf de regie. Kunt u daarbij wel  

wat hulp gebruiken? Dan staan we altijd voor u en uw nabestaanden klaar.

Afspraak is afspraak.

Bij Ardanta bent u verzekerd zonder verrassingen. Uw nabestaanden  

kunnen vertrouwen op een gegarandeerde uitkering. En volgens afspraak  

passen wij nooit eenzijdig de voorwaarden aan.

Een bewuste 
keuze maken 
geeft rust 
en ruimte.
Jaap, medewerker Ardanta
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Praten over
doodgaan vindt
niemand leuk,
maar ’t geeft
wel rust.
Fadime, medewerkster Ardanta

Servicebeloften

Altijd vrije keuze voor een uitvaartverzorger

We bieden inspiratie en hulp waar u dat wilt.

Garantie op uitkeren

Zonder verrassingen of verborgen kosten.

Persoonlijke begeleider voor uw nabestaanden

Ook voor de financiële zorgen en afwikkeling.

Altijd inzicht en overzicht in wat u verzekerd heeft

En welke uitvaartmogelijkheden daarbij passen.

Vrijheid om uw verzekering tussentijds zelf aan te passen

Zodat het blijft passen bij uw situatie.

Ardanta geeft antwoord.

Op ardanta.nl/ardanta-geeft-antwoord vindt u 

antwoorden op vragen die u misschien moeilijk vindt om te stellen.

https://ardanta.nl/ardanta-geeft-antwoord
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Welke verzekering
past het best bij u?

Wegwijzer naar betrouwbare informatie.

Voordat u een verzekering afsluit, is het wijs om een kijkje te nemen op 

wijzeringeldzaken.nl. Dat is een onafhankelijke site die de weg wijst naar 

betrouwbare informatie over financiële zaken, waaronder uitvaartverzekeringen.

Wijzeringeldzaken.nl is een initiatief van het ministerie van Financiën.  

Partners uit de financiële sector, wetenschap, overheid en belangenorganisaties 

voor consumenten, onderwijs en voorlichting zetten zich gezamenlijk in om 

Nederlanders te helpen hun financiën verantwoord te regelen.

Wij helpen u om een bewuste keuze te maken.

Heeft u een helder beeld van uw wensen en financiën? En blijkt daaruit dat een 

uitvaartverzekering goed bij u past? Misschien omdat uw spaargeld niet 

voldoende is. Of omdat uw nabestaanden het geld voor een uitvaart beter aan 

andere zaken kunnen besteden. Dan kunt u bij ons De Ardanta Uitvaartverzekering 

afsluiten. Uw adviseur helpt u hier graag bij.

Voordat u een verzekering afsluit, ontvangt u van uw adviseur de polisvoorwaarden 

en een vergelijkingskaart. Sluit u de verzekering online af? Dan kunt u deze 

gegevens op ardanta.nl ook vooraf inzien. Hier vindt u overigens nog veel meer 

informatie, zoals verzekeringskaarten en de meestgestelde vragen.

Vertel uw naasten hoe u bent verzekerd.

Uw naasten moeten waarschijnlijk de uitvaart regelen en keuzes maken.  

Daarom is het verstandig dat zij weten hoe u bent verzekerd, wat uw wensen zijn 

en waar zij de informatie kunnen vinden. We begrijpen dat het lastig kan zijn  

om dit te bespreken. En toch blijkt dat het fijn is als zij weten waar zij aan toe zijn. 

Dat geeft rust en ruimte, voor u en voor uw naasten.

Pas als je weet 
wat je wensen 
zijn, kun je  
een bewuste 
keuze maken.
Raymond, medewerker Ardanta
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De Ardanta
Uitvaartverzekering.

De uitvaartverzekering waarbij de begunstigden óf de uitvaartverzorger

geld ontvangen na uw overlijden. Deze verzekering kent veel vrijheid.  

Hierbij kunt u denken aan:

  U kunt de uitvaartverzorger kiezen die u wilt. Hulp hierbij nodig?  

Dan helpen wij u graag.

  U bepaalt aan wie wordt uitgekeerd, uw begunstigden of de uitvaartverzorger.

  U bepaalt hoelang u premie betaalt. Daarna blijft u verzekerd.

  Het verzekerd bedrag stijgt automatisch mee met de kosten.  

U kunt dit altijd stopzetten en ook weer aanzetten.

  Kinderen tot 21 jaar zijn meeverzekerd tot  

maximaal het hoogst verzekerde bedrag van de ouder.

  U hoeft slechts twee gezondheidsvragen in te vullen bij de aanvraag.

   Mogelijkheid om uw verzekering premievrij te maken,  

af te kopen of om te zetten.

 

 

Meer informatie over De Ardanta Uitvaartverzekering vindt u op

ardanta.nl of vraagt u het aan uw onafhankelijke verzekeringsadviseur

of aan één van onze adviseurs.

We kunnen
bellen of even
langskomen,
wat u het
prettigst vindt.
Koos, medewerker Ardanta

https://ardanta.nl
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Onze dienstverlening begint 
met luisteren naar uw wensen.

Verwacht van ons geen standaard antwoorden.

Denkt u erover om een uitvaartverzekering af te sluiten? Het is altijd

verstandig om u eerst deskundig te laten informeren en adviseren. Door een

adviseur van uw eigen keuze of een adviseur van Ardanta. Dat is aan u. De 

Ardanta Uitvaartverzekering kunt u overigens ook zonder advies en service

direct regelen op ardanta.nl. Kiest u voor een adviseur? Dan heeft u wel

meer keuzemogelijkheden

Specialist in uitvaartverzekeringen. 

Adviseurs van Ardanta zijn gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen. Zij weten 

wat ze willen vragen en waar ze op moeten letten om u een passend advies te 

geven. Dat kan telefonisch, maar uw adviseur komt ook bij u langs als u dat 

prettiger vindt.

Passend bij uw persoonlijke situatie.

Om u goed te adviseren, maken wij samen met u een inventarisatie van

uw persoonlijke situatie. Is een uitvaartverzekering financieel noodzakelijk?

Heeft u eigen middelen? Wat zijn de graf- of crematiekosten in uw

gemeente? Welke wensen heeft u zelf voor uw uitvaart? En welke

verzekering past daar het beste bij? Voor een nieuwe verzekerde met een

eigen polis brengen wij advies- en distributiekosten in rekening. Hoe deze

kosten zijn opgebouwd leest u verderop in deze brochure. Er is een verschil in

kosten tussen telefonisch advies en bezoek aan huis.

Hulp bij het invullen van uw aanvraag.

Het is belangrijk om uw verzekeringsaanvraag correct en compleet in te vullen.

Als er bij de gezondheidsvragen iets niet klopt, dan kan dat vervelende gevolgen

hebben. Zoals stopzetting van de verzekering of weigering van de uitkering

bij overlijden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom helpen we u met het

invullen van de aanvraag. De adviseur is er dan verantwoordelijk voor dat uw

aanvraag foutloos en volledig wordt ingediend.

Uw privacy altijd gewaarborgd.

Zijn er extra gezondheidsvragen te beantwoorden, bijvoorbeeld omdat u

medicijnen gebruikt? Dan wordt u daar tijdig aan herinnerd, zodat u zo snel

mogelijk een definitieve polis ontvangt. Het is goed om te weten dat

onze adviseurs uw medische gegevens niet kunnen inzien. We houden ons aan

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw aanvraag wordt

beoordeeld door een onafhankelijke medisch adviseur.

https://ardanta.nl
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U bent verzekerd met
een voorlopige dekking.

Er zit wat tijd tussen het moment waarop u de aanvraag indient en het

moment waarop wij de verzekeringsdocumenten naar u sturen. Maar als

wij uw aanvraag ontvangen, dan bent u al volledig verzekerd. Dit is de voorlopige

dekking. Wel moet uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoen:

 De aanvraag is volledig en correct ingevuld.

  De verzekerde(n) lijdt (lijden) op het moment van aanvraag niet aan een 

ziekte die een hoger risico op overlijden met zich meebrengt. De aanvraag 

wordt beoordeeld door een onafhankelijke medisch behandelaar.

Na acceptatie definitief verzekerd.

Voldoet de aanvraag aan bovenstaande voorwaarden? Dan duurt de

voorlopige dekking tot de datum van de definitieve acceptatie of

de afwijzing, maar niet langer dan 60 dagen nadat de aanvraag is ingediend.

U bent definitief verzekerd na ontvangst van de polis en betaling van

de eerste premie.

Controleert u alle documenten goed?

Natuurlijk behandelt uw adviseur uw aanvraag heel precies. Toch is het  

denkbaar dat er iets niet helemaal klopt. Daarom vragen wij u om zorgvuldig  

te controleren of alle gegevens op de polis overeenkomen met uw aanvraag. 

Wanneer eventuele onjuistheden niet op tijd worden opgemerkt, kan dat 

vervelende gevolgen hebben voor de uitkering. Geef fouten dus direct aan  

ons door. Wij passen de polis dan aan.

Wat als u de polis kwijt bent?

Als u de polis kwijtraakt, dan kunt u bij ons een nieuwe opvragen.

Wij onderzoeken dan wel of het aannemelijk is dat u de polis kwijt bent.

U ontvangt de nieuwe polis met de informatie die op dat moment in

onze administratie staat. Eerdere polissen komen daarmee te vervallen.

Elke situatie
is weer anders,
daarom is
persoonlijk 
advies zo 
belangrijk.
Linda, medewerkster Ardanta

17



18 19

Een verzekering die past bij 
wie u bent, nu en in de toekomst.

Geef wijzigingen door, dan passen wij uw polis aan.

Stel, uw persoonlijke situatie verandert. Bijvoorbeeld door een huwelijk,

scheiding of verhuizing. Geeft u zo’n wijziging zo snel mogelijk aan ons door?

Dan passen wij de verzekering aan, afhankelijk van de voorwaarden van

uw polis.

Samen houden we uw verzekering up-to-date.

Ook op langere termijn moet uw uitvaartverzekering goed aansluiten bij

uw behoeften en financiën. Maar omstandigheden kunnen veranderen.

Daarom nemen wij periodiek contact met u op als uw polis is afgesloten

via een van onze adviseurs. Samen met u gaan we dan na of de verzekering

nog steeds aansluit bij uw wensen, uw situatie en de actuele uitvaartkosten.

Ardanta
is nooit ver weg.

Heeft u een vraag, dan wilt u niet alleen deskundig antwoord maar liefst ook

snel. Dat begrijpen we. Daarom kunt u ons op alle mogelijke manieren bereiken.

Bijvoorbeeld om te overleggen met uw adviseur. Of om een wijziging door

te geven. Voor melding van een overlijden zijn we uiteraard het hele jaar door

24 uur per dag bereikbaar.

Automatische premiebetaling geeft zekerheid.

Voor de premie van uw uitvaartverzekering ontvangt u van ons een rekening.

Hoe u die betaalt is natuurlijk aan u. Wanneer u Ardanta machtigt voor

automatische afschrijving, heeft u er verder geen omkijken meer naar.

Wel zo rustig. Wanneer u de premie niet op tijd betaalt, dan kunnen wij de

verzekering stopzetten. In dat geval kunt u geen aanspraak meer maken op

de uitkering. Zijn er onduidelijkheden over rekeningen, dan horen wij dat graag.

Klantenservice

(053) 488 11 22 (ma-vrij 8.30- 17.30 uur)

Direct contact met uw adviseur?

Bel (053) 488 11 22 om het nummer op te vragen.

Wijziging doorgeven?

Log in op ardanta.nl.

Een overlijden melden?

Bel ons Meldpunt Uitvaartzorg: (0800) 33 33 00.

https://ardanta.nl
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De opbouw van kosten
is bij Ardanta altijd
helder en overzichtelijk.

Hoe zit het precies met uw kosten? Onze dienstverlening is namelijk niet gratis.

Om u te kunnen helpen, maken wij ook zelf kosten voor zaken als huisvesting,

salarissen, opleidingen en vergunningen. Voor uw verzekering zijn de kosten

als volgt opgebouwd:

Basispremie voor uw verzekering.

De premie is afhankelijk van de gekozen verzekering, uw leeftijd en

de premiebetaalduur.  

Verzekerd bedrag automatisch 
laten meestijgen met kosten.

U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag automatisch jaarlijks mee te laten 

stijgen met de kosten. De premie wordt dan ook hoger. Dit kunt u stopzetten en in 

de toekomst ook weer aanzetten, zonder kosten en zonder het beantwoorden van 

nieuwe gezondheidsvragen. Uw adviseur kan u meer vertellen over de 

mogelijkheden of kijk op ardanta.nl

Geen extra kosten voor nazorg en service.

Als wij u hebben geadviseerd bij het afsluiten van een polis, dan helpen

we graag om uw verzekering ook in de toekomst up-to-date te houden.

Ook staat uw eigen adviseur altijd voor u klaar wanneer u vragen

heeft. De kosten voor nazorg en service zijn al verrekend in de premie.
Mijn werk
geeft zoveel
voldoening,
omdat ik
dicht bij de
mensen sta.
Adil, medewerker Ardanta
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Kosten voor advies en distributie.

De hoogte van onze advieskosten is afhankelijk van de manier waarop u de 

verzekering afsluit. Daarnaast zijn er per polis distributiekosten. Denk hierbij aan 

het werk dat nodig is om uw dossier compleet te maken en alles rond uw polis te 

regelen. De kosten voor advies en distributie betaalt u tegelijk met uw premie 

verspreid over 24 maanden.

Geen advies nodig?

U kunt op ardanta.nl De Ardanta Uitvaartverzekering afsluiten. Dan krijgt  

u geen advies over de verschillende mogelijkheden en hebben wij al keuzes voor  

u gemaakt. U betaalt dan alleen distributiekosten, € 21 per polis. Deze kosten 

worden verwerkt in de premie.

Hoge eisen aan onze adviseurs.

Onze adviseurs zijn in dienst van ASR Nederland N.V. en adviseren alleen

over uitvaartverzekeringen van Ardanta. Zij ontvangen een vast salaris en

dus geen extra vergoeding voor het afsluiten van een verzekering. Ardanta stelt 

hoge eisen aan adviseurs. Een intensief trainingsprogramma zorgt ervoor dat hun 

expertise altijd up-to-date is. Bent u tevreden met uw advies of heeft u ideeën 

hoe we u beter kunnen helpen? Wij horen het graag.

Respect voor uw privacy.

Voor de aanvraag van uw uitvaartverzekering hebben wij uw persoonsgegevens

nodig. Uiteraard gaan we daar zorgvuldig mee om. U kunt erop rekenen dat wij uw 

privacy respecteren en dat de verwerking van uw gegevens volledig in 

overeenstemming is met de wetgeving. 

Onze privacyverklaring vindt u op ardanta.nl.

Kosten 2023

  Advies telefonisch Adviseur aan huis

Advieskosten € 99 € 137

Distributiekosten € 33 € 57

Totaal € 132 € 194

Op welke nazorg en service kunt u rekenen?

 Periodieke toetsing of uw verzekering nog aan uw wensen en situatie voldoet

 Snel antwoord op al uw vragen over uw verzekering(en)

 Rechtstreeks contact met uw eigen adviseur voor overleg

 Snelle verwerking van eventuele wijzigingen

 Op elk moment inzage in uw uitvaartverzekering als u inlogt op ardanta.nl

 Dag en nacht bereikbaar in geval van overlijden

 Uw uitvaartwensen als u inlogt op ardanta.nl ter inzage voor uw nabestaanden

 Ondersteuning van uw nabestaanden bij vragen over de uitkering

https://ardanta.nl
https://ardanta.nl
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U bent vrij om uw verzekering 
op elk moment te beëindigen.

Wilt u in de toekomst uw verzekering premievrij maken of afkopen? Neem dan 

contact op met uw adviseur of met onze Klantenservice. Wij kunnen u vertellen 

wat de financiële gevolgen zijn. Ook zijn we graag bereid om samen met u naar 

andere oplossingen te kijken. In de polisvoorwaarden ziet u welke mogelijkheden u 

heeft om de premiebetaling of de verzekering stop te zetten.

Overigens heeft Ardanta ook het recht om de verzekering te beëindigen, 

bijvoorbeeld als de premie niet (op tijd) is betaald.

Elke klacht nemen wij serieus.

U kunt erop vertrouwen dat wij ons uiterste best voor u doen. Maar als u toch  

niet tevreden bent, laat het ons meteen weten. Uw adviseur zoekt samen  

met u naar een passende oplossing. Als dat niet lukt, dan kunt u een klacht 

indienen bij Ardanta. De volledige klachtenprocedure en het klachtformulier vindt 

u op ardanta.nl. Bent u het niet eens met de reactie van Ardanta, dan kunt u uw 

klacht binnen drie maanden voorleggen aan: 

Stichting Klachteninstituut

Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Telefoon: (0900) 355 22 48

Meer informatie: www.kifid.nl

Wilt u geen gebruikmaken van deze mogelijkheden? Dan kunt u het geschil

voorleggen aan een bevoegde rechter.

Voor ons is
transparantie
net zo belangrijk
als voor u.
Hedwig, medewerkster Ardanta
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Heeft u twijfels na het afsluiten 
van uw uitvaartverzekering?

Uw recht op herroeping.

Het is denkbaar dat u na het afsluiten van uw uitvaartverzekering er toch

liever van afziet. U kunt de polis dan tot 30 dagen na ontvangst zonder

verdere uitleg terugsturen. Uw verzekering is daarmee automatisch beëindigd.

Als u advies kreeg van een van onze adviseurs, dan moet u de advieskosten

altijd betalen.

Inzicht in al uw gegevens
met MijnArdanta.

Log in op ardanta.nl en u heeft altijd toegang tot alle gegevens van uw uitvaart- 

verzekering. Ook kunt u daar ideeën over uw uitvaart vastleggen en aanvullen.  

En zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Dan geeft u deze via MijnArdanta  

heel eenvoudig aan ons door.

Ardanta gaat dan meteen aan de slag. Allereerst schakelen we de uitvaartverzorger in. 

Heeft u zelf nog geen keuze gemaakt? Dan adviseren wij een uitvaartverzorger uit ons 

eigen netwerk. Dat zijn zonder uitzondering organisaties die respect hebben voor de 

persoonlijke wensen van de overledene en de gevoelens van de nabestaanden.

Verder helpen we nabestaanden met praktische informatie. En controleren we of alles 

rond de uitvaart naar wens verloopt. Zijn er onduidelijkheden, dan kunnen we bemiddelen 

tussen de uitvaartverzorger en de nabestaanden.

Zo kunt u ons bereiken:

Ardanta (053) 488 11 22

De Ruyterlaan 8, 7511 JH Enschede info@ardanta.nl

Postbus 346, 7500 AH Enschede ardanta.nl

BTW-nummer NL 001028716B01 

HR 30000847 Utrecht

Eén telefoonnummer om alles te regelen bij overlijden:

(0800) 33 33 000
Voor melding van een overlijden zijn wij bereikbaar op ons speciale

nummer. Elke dag van het jaar, 24 uur per dag. Wij zijn er voor u.

mailto:info%40ardanta.nl?subject=
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