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DEEL 1 TERMINOLOGIE

1. Betaling
Het bedrag dat u als deelnemer jaarlijks doneert.
2. Bewijs van deelname
Het persoonlijke document dat u jaarlijks ontvangt na betaling. Met behulp van het document toont u uw
deelname aan het fonds aan en kunt u beroep doen op het fonds in geval van een calamiteit.
3. Deelnemer/U/Uw
Iedere natuurlijke persoon die is ingeschreven in het fonds en in het bezit is van een bewijs van
deelname.
4. De Stichting
Stichting Takaaful Nederland.
5. Eigen bijdrage
Het bedrag dat u als deelnemer doneert.
6. Het bestuur
Het statutaire ingeschreven bestuur van Stichting Takaaful Nederland.
7. Islamitische voorschriften/richtlijnen/principes/regels
Het geheel van Islamitische rechtsregels zoals deze geïnterpreteerd zijn door de Raad van Geleerden
van de Stichting.
8. Nederlands recht/wet –en regelgeving
Het geheel van (gerechtelijk) afdwingbare en algemeen geldende maatschappelijke normen
(rechtsregels) in Nederland.
9. Raad van Geleerden
De raad van Islam theologen, die toezicht houdt op de activiteiten van de stichting.
10. Takaaful periode / periode van deelname
De periode van deelname
11. Takaaful
Solidariteit
12. Wij/ons/onze
Stichting Takaaful Nederland.
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DEEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN
DE ESSENTIE VAN HET FONDS
Artikel 1
De activiteiten van de stichting vallen onder direct toezicht van de Raad van Geleerden. De stichting zal alle
activiteiten conform de instructies, adviezen en beslissingen van de Raad van Geleerden ontplooien met
inachtneming van Nederlandse wet -en regelgeving.
Artikel 2
Ten grondslag aan het fonds ligt het Islamitisch concept genaamd Takaaful. De deelnemer doneert de jaarlijkse
eigen bijdrage aan de stichting. De stichting beheert een fonds ten gunste van alle deelnemers. De deelnemers
kunnen beroep doen op het fonds in het geval van een calamiteit.
Artikel 3
Onder kosten en uitvaartverzorging wordt verstaan:

a. Begraven in Nederland:
o
o
o
o
o
o
o
o

het afwikkelen van alle formaliteiten;
de rituele wassing verrichten (indien de wassing door derden wordt verricht kan de deelnemer beroep
doen op de stichting voor een bijdrage van maximaal €100);
het inpakken van het stoffelijk overschot in een witte doek (kaffan);
het verrichten van het djanazah-gebed;
het (zo kort mogelijk) bewaren van het stoffelijk overschot;
het vervoeren van het stoffelijk overschot naar de begraafplaats.
De stichting zal er in eerste instantie alles aan doen om een graf met eeuwige grafrust te realiseren.
Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is zal de stichting de grafrechten voor bepaalde tijd
afkopen en steeds verlengen opdat het graf niet wordt ontruimd.
het waarborgen van de Islamitische richtlijnen bij alle bovenstaande processen.

b. Begraven in het buitenland:
o
o
o
o
o
o

o
o

het afwikkelen van alle formaliteiten;
de rituele wassing verrichten (indien de wassing door derden wordt verricht kan de deelnemer beroep
doen op de stichting voor een bijdrage van maximaal €100);
het inpakken van het stoffelijk overschot;
het (zo kort mogelijk) bewaren van het stoffelijk overschot;
het vervoeren naar het vliegveld;
de repatriëring van het stoffelijk overschot naar het land van herkomst*, vergoeding van maximaal 2
vliegtickets** voor nabestaanden (economy class retour geldig voor 1 maand tot een maximaal
bedrag per ticket van €350); 2 vliegtickets voor landen binnen een straal van 3.200 km. 1 vliegticket
voor landen buiten een straal van 3.200 km.
vervoerskosten van het vliegveld van het land van herkomst naar de uitvaartbestemming;
het waarborgen van de Islamitische richtlijnen bij alle bovenstaande processen.

*Repatriëring naar het land van herkomst is niet mogelijk indien er sprake is van oorlog of een andere ramp
waardoor repatriëring wordt verhinderd.
**Het fonds is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen die ontstaan door de vliegtuigmaatschappij.
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Artikel 4
Winsten van het fonds worden in eerste instantie gereserveerd teneinde het kapitaalbuffer te versterken, in het
belang van de continuïteit van de stichting en in het belang van de deelnemers van het fonds. Resterende winsten
worden besteed aan de doelen zoals opgenomen in de statuten van de stichting.
Artikel 5
De financiële jaarrekeningen worden opgesteld door een onafhankelijke accountant of boekhouder. De Raad
van Geleerden controleert de financiële jaarrekeningen.
INSCHRIJVING, BETALI NG, DEELNAME EN W IJZ IGINGEN.
Artikel 6
De deelnemer is een moslim en heeft een legale verblijfsstatus.
Artikel 7
De deelnemer is verplicht om de juiste en volledige informatie te verstrekken. Indien blijkt dat de deelnemer
foutieve informatie heeft verschaft dan kan dat gevolgen hebben voor de deelname.
Artikel 8
Betaling

a. Indien de deelnemer de jaarlijkse bijdrage in één keer betaald, is van deelname sprake nadat de betaling
ontvangen is op de bankrekening van de Stichting.
b. Indien de deelnemer de jaarlijkse bijdrage per maandelijkse incasso laat uitvoeren is in beginsel van
deelname sprake nadat de eerste betaling is geïncasseerd.
Artikel 9
Deelnamebewijs

a. Indien de deelnemer de jaarlijkse bijdrage in één keer betaald, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname na
ontvangst van de betaling.
b. Indien de deelnemer de jaarlijkse bijdrage per maandelijkse incasso laat uitvoeren, ontvang hij/zij een
bewijs van deelname na ontvangst van de eerste incasso. Als echter in één of meer van de opeenvolgende
maanden de betaalverplichting niet kan worden voldaan vervalt het recht op deelname totdat aan de
betaalverplichting is voldaan. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat het bedrag door de Stichting
kan worden geïncasseerd.
Artikel 10
Buiten de in artikel 3 gedefinieerde kosten kan er geen beroep worden gedaan op het fonds.
Artikel 11
De deelnemer verleent alleen en exclusief aan de stichting het volmacht om alle zaken ten aanzien van zijn/haar
uitvaart conform de Islamitische richtlijnen en onder toezicht van de Raad van Geleerden uit te voeren. Geen andere
partij is bevoegd zich te mengen bij het tot uitvoering brengen van de uitvaart en/of de financiering van de uitvaart.
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Artikel 12
Indien de stichting ter wille van het proces van de uitvaart in de meest ruime zin van het woord medewerking nodig
acht van de deelnemer, is de deelnemer verplicht volledige medewerking te verlenen aan de stichting.
Artikel 13
In geval van een calamiteit is de deelnemer verplicht meteen binnen 3 uur vanaf het moment dat de calamiteit is
ontstaan contact op te nemen met de stichting via het noodnummer.
Artikel 14
Indien de deelnemer reeds contact heeft opgenomen met derden, zoals een ander fonds,
verzekeringsmaatschappij en/of uitvaartonderneming alvorens goedkeuring te hebben ontvangen van de stichting,
dan is de stichting niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, verstoringen, kosten en/of andere gevolgen.
Artikel 15
Wijzigingen van de gezinssituatie, persoonsgegevens, adresgegevens, betalingsgegevens, medische
ontwikkelingen (ziektes e.d.) en/of welke gegevens dan ook die relevant zijn voor de stichting dienen binnen 14
dagen te worden doorgegeven aan de stichting. De stichting is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de
wijzigingen indien deze niet tijdig zijn doorgegeven. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan
info@halaluitvaart.nl
Artikel 16
Niet ingeschreven familieleden of andere verwanten kunnen geen enkel beroep doen op het fonds. Noch kan een
ingeschreven deelnemer namens een niet-ingeschreven persoon beroep doen op het fonds.
Artikel 17
Begraven in een land is alleen mogelijk indien de deelnemer over de nationaliteit van het desbetreffende land
beschikt en/of middels een officieel document kan aantonen dat hij afkomstig is uit het desbetreffende land en/of
toestemming heeft van de autoriteiten van het desbetreffende land en/of de Nederlandse overheid geen negatief
reisadvies heeft afgekondigd voor het desbetreffende land.
Artikel 18
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van een officieel reisdocument (bv. Paspoort),
doodsverklaring/rapport en eventueel huwelijksakte. Deze documenten dienen, indien hierom gevraagd wordt, te
worden ingeleverd. De stichting is niet verantwoordelijk voor de gevolgen indien documenten ontbreken.
ONTBINDING EN RECHTSGEBIED

Artikel 19
De overeenkomst kan zowel door de stichting als de deelnemer te allen tijde worden beëindigd. Bij beëindiging
heeft de deelnemer geen recht op een uitkering daar de jaarlijkse eigen bijdrage gebruikt wordt voor het steunen
van goede doelen. Deelnemer kan de overeenkomst ontbinden door een e-mail te sturen naar info@halaluitvaart.nl
Artikel 20
Bij een geschil kan men zich wenden tot de Raad van Geleerden. Indien betrokken partijen verder wensen te
procederen is Nederlands recht van toepassing.
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DEEL 3 SLOT

De activiteiten, de algemene bepalingen en alle andere handelingen van de stichting dienen geïnterpreteerd te
worden binnen de geest van het Takaaful concept. Takaaful is gebaseerd op barmhartigheid,
saamhorigheid en solidariteit. De algemene bepalingen zijn opgesteld om misverstanden te voorkomen.
Deelnemers worden derhalve verzocht binnen de geest van het concept de algemene bepalingen in acht te
nemen en daarnaar te handelen.
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