STICHTING YENI CINAR de voorwaardes van het uitvaartfonds
Stichting YENI CINAR is een ondersteuning en donatiefonds. Het is geen verzekeringsmaatschappij of verzekeringsbemiddelingsbedrijf. De ondersteuning is niet alleen financiële steun maar ook
mentale steun. Het doel van de bijstand is het leveren van een financiële bijdrage, maar ook morele steun of noodzakelijke hulp bij het verlenen of laten verlenen van de diensten. De stichting is een
non-profitorganisatie en derhalve streeft men niet naar winst bij de laatste uitvaart dat binnen de grenzen van Nederland
Artikel 1: Het doel van het uitvaartfonds
1. Stichting YENI CINAR bied hulp bij de uitvaart voor haar donateurs.
2. De dekking vanuit het uitvaartfonds en de uitgave daarvan bepaalt het bestuur van STICHTING YENI CINAR.
Artikel 2: De aanvraag
1. Je dient een moslim te zijn.
2. Je dient rechtmatig woonachtig te zijn in Nederland; je dient bijv. geen toerist of vluchteling te zijn.
3. Om je partner als mededonateur op te laten nemen dien je wettelijk getrouwd te zijn volgens de Nederlandse wetgeving of je dient een samenlevingscontract te hebben.
4. Je dient de aangegeven jaarlijkse donatie bijdrage tijdig betaald te hebben.
5. Voor de leeftijd vanaf 50 jaar, geldt er een eenmalige extra aanvangsdonatie; deze zal na aanmelding medegedeeld worden.
6. Het vooraf ingevulde aanmeldingsformulier dient online volledig ingevuld te zijn.
7. Indien men het formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en na acceptatie van aanmelding door het bestuur, wordt er een betaalverzoek met bijbehorende donateurskaart uitgereikt.
Artikel 3: Donateur zijn
1. Op het moment dat u voldoet aan de eisen van artikel 2, dan start de aanmelding pas na 60 (zestig) werkdagen nadat het bedrag op de rekening van het fonds is bijgeschreven.
2. Indien er op het moment van de aanvraag sprake is van een terminale-, chronische- of een verzwegen-ziekte dat vastgesteld is, dan wordt de aanmelding geannuleerd.
Artikel 4: Informatie geven
1. Ieder donateur en de gezinsleden zijn verantwoordelijk om de informatie juist en volledig te verstrekken.
2. Indien de gezinssituatie, woonplaats, adres, telefoonnummer etc. van de donateur en diens gezinsleden verandert, dan dient men dit binnen twee weken (15 dagen) na wijziging door te geven aan
het fonds. Het fonds is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die ontstaan omdat de wijzigingen niet tijdig zijn doorgeven.
Artikel 5: Jaarlijkse donatie en de betalingsvoorwaarde
1. De donateur accepteert om de donatie jaarlijks te betalen en betaalt binnen de vastgestelde termijn.
2. De donatie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
3. De jaarlijkse donatie voor ieder gebied (TR, EU, NL en derde landen) zijn anders.
4. Het donatiebedrag wordt jaarlijks aan de donateurs bekend gemaakt.
5. Het bedrag van de donatie dient door de donateur binnen de gestelde termijn betaald te worden.
6. Indien de donatie niet binnen de vastgestelde termijn wordt betaald, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de dienstverlening van het uitvaartfonds. Ze blijven wel plichtig om het
donatiebedrag te betalen.
7. Om voor hulp in aanraking te komen mag er absoluut geen achterstand zijn in de betaling van de jaarlijkse donatie bijdragen.
Artikel 6: Gebruik maken van het fonds
1. De volgende mensen maken gebruik van in artikel 2 samengestelde eisen:
a. De donateurs en de gezinsleden die alle jaren volledig hebben betaald en dus geen betalingsachterstand hebben en donateurs die door het bestuur goedgekeurd zijn, kunnen in aanmerking
komen van de dienstverlening die binnen de mogelijkheden van het fonds vallen.
b. De donateur zelf, diens partner en kinderen onder de 18 jaar.
c. Het kind van de donateur, die officieel nog studeert en nog geen 21 jaar is, ongetrouwd is en op hetzelfde adres woont,
2. De donateurs en diens gezinsleden, die in het begin wel maar later niet aan de voorwaarden van het fonds voldoen verliezen het recht om gebruik te maken van de dienstverlening van het fonds.
Artikel 7: Dienstverlening
1. Bij een melding van een sterftegeval van de donateur en het bestuur van het fonds geeft toestemming voor het verlenen van de dienstverlening dan probeert het fonds om de dienstverlening uit te
voeren zoals hieronder staat vermeld:
a. De procedure (bij het ziekenhuis, gemeente, ministerie en het consulaat) wordt gestart en desbetreffende instanties worden ingeschakeld.
b. De Islamitische voorzieningen als de wassing, in doeken wikkelen en het uitvaart gebed worden uitgevoerd.
c. De overledene wordt tot het vliegveld vervoerd en vanaf het vliegveld naar desbetreffende plaats vervoerd (deze dienstverlening geldt alleen voor Turkije).
d. Met de overledene kan 1 (één) persoon mee, deze krijgt een retour vliegticket op basis van economie class en voor maximaal 30. Deze dienstverlening geldt alleen voor uitvaart naar Turkije.
e. Indien een donateur buiten de grenzen van Nederland komt te overlijden dan kan hij op geen enkel manier gebruik maken van de dienstverlening van het fonds. Indien de benodigde stukken
binnen 6 (zes) maanden overhandigd wordt, dan zal het fonds een bedrag vergoeden dat door het bestuur wordt vastgesteld.
f. Indien er in het land van herkomst oorlog, pandemie, natuurramp, vliegverbod etc. is, dan vindt de dienstverlening voor de uitvaart in Nederland plaats.
g. In geval van graflegging in Nederland, zal de stichting de eerste huurtermijn van de algemene begraafplaats kosten in de woonplaats in Nederland vergoeden. Indien men in een speciale
begraafplaats begraven wil worden, dan zijn de extra kosten voor de erfgenamen. Het fonds vergoed de koopkosten van het graf niet.
h. Er vindt geen financiële steun plaats bij vroeggeboorte (jonger dan 4 maanden en 10 dagen).
i. Indien het kind na 4 maanden en 10 dagen en 2 jaar overlijdt, dan worden de ouders of de verzorgers financieel gesteund indien het kind in Nederland wordt begraven. Indien de ouders/verzorgers
het kind in Turkije of in een ander EU-land willen begraven dan worden de kosten van de ambulance en de tickets van de begeleiders niet vergoed.
j. Als de donor binnen het eerste jaar van donatie overlijdt, worden de noodzakelijke islamitische rituele diensten verleend. Transferkosten naar het land van bestemming, met uitzondering van
Turkije, worden echter niet gedekt.
2. De naasten van de overledenen, mogen niet een ander uitvaartfonds inschakelen zonder dit vooraf door te geven aan het fonds. Ons fonds zal geen verantwoordelijkheid op zich nemen en ook
geen betaling verrichten.
3. De naasten van de donateur die gebruik mag maken van de dienstverlening van het fonds dient als eerst contact op te nemen met het fonds en dient de benodigde stukken volledig klaar te leggen.
4. Het fonds houdt het recht om de benodigde stukken op te eisen. Als er kosten ontstaan omdat er één van de stukken ontbreekt, dan zijn deze kosten voor de donateur en is het fonds niet
aansprakelijk.
5. Het fonds is niet aansprakelijk voor de vertragingen die kan oplopen door vakanties, feestdagen of door de vliegtuigmaatschappij ontstane vertraging.
Artikel 8: Gebruik maken van de voorzieningen
De personen die in artikel 5, 6 en 7 zijn benoemd hebben geen recht om bezwaar te maken tegen de verleende hulp. Ook al zijn zij hun verplichtingen nagekomen. Zij hebben geen enkel recht tegen
MILLI GÖRÜŞ YENI ÇINAR uitvaartfonds. Alle hulp en diensten van STICHTING YENI CINAR zijn op vrijwillige basis, beperkt en niet berust op enige tegenprestatie.
Artikel 9: De beëindiging van de overeenkomst
1. Indien de donateur de jaarlijks bepaalde donatie niet heeft betaald dan kan hij, diens partner en kinderen geen gebruik maken van de dienstverlening en zal het fonds geen hulp bieden.
2. De donateur houdt het recht om geen donateur te worden van het fonds. Dit dienen zij schriftelijk kenbaar te maken en binnen het jaar kenbaar te maken.
3. Indien het fonds constateert dat de donateur voor de aanvang van de overeenkomst een terminale-, chronische- of een verzwegen-ziekte heeft, dan wordt de overeenkomst nietig verklaard en dekt
het fonds geen enkele kosten.
4. Indien men niet voldoet aan de eisen van artikel 4.
5. Indien er onenigheid is tussen de donateur en het fonds, dan heeft alleen het bestuur van STICHTING YENI CINAR hier inspraak op.
Artikel 10. Overige voorzieningen
a. De stichting is een non-profit organisatie en heeft geen verantwoordelijkheid of verplichting tegenover de donateurs. De stichting is er om de moslims in Nederland te helpen en ze te ondersteunen.
b. De donateur accepteert de algemene voorwaarde en de eventuele benodigde wijzigingen.
c. Indien nodig kunnen er nieuwe fondsen worden opgericht. Zoals in de voorwaarde ook beschreven staat. Het fonds werkt eraan om de uitvaart volgens de Islamitische principes uit te voeren.
d. In verband met de wettelijke structuur van ons fonds, mag er geen wettelijke rechten worden ontleend aan de jaarlijkse donaties en hulp.
e. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de artikelen en de beeldmaterialen die het fonds presenteert over de geleverde diensten.
f. De diensten worden uitgevoerd indien het fonds de financiële voorzieningen ervoor heeft en het bestuur toestemming hiervoor geeft. Anders kan er geen hulp of financiële steun worden gegeven.
g. Het uitvaartfonds accepteert iedere donatie en steun die voortkomt uit het testament van de erfenis of vrijwillige donaties.
h. Indien er een aardbeving, overstroming of andere natuurrampen plaatsvinden en hierbij vele doden vallen, zal STICHTING YENI CINAR de kosten hiervan dekken en de kosten evenredig verdelen
onder de donateurs.
i. Het bestuur kan tussentijds de regelementen en voorwaarden eenzijdig aanpassen, en zal deze mededelen aan de donateurs.
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