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Procedure inschrijving als RU in Register
Uitvaartverzorger – werkzaam bij een
keurmerkhouder
• Uitvaartverzorger al in bezit NaVU-diploma
• Uitvaartverzorger al in bezit Bewijsdocument
• Uitvaartverzorger nog niet in bezit Bewijsdocument

• Uitvaartverzorger al in bezit NaVU-diploma
Stap 1. Bent u een uitvaartverzorger in het bezit van het NaVU-diploma?
Dan kunt u zich inschrijven door het insturen van de volgende documenten aan info@keurmerkuitvaartzorg.nl:
1.

Getekende registratie-overeenkomst uitvaartverzorger-uitvaartonderneming-SKU

2.

NaVU-diploma

Stap 2. Na ontvangst en goedkeuring van de benodigde documenten, ontvangt de keurmerkhouder een factuur
à € 175,- voor inschrijving in het Register Uitvaartverzorger.
De inschrijving geldt voor 3 jaar.

Stap 3. Na ontvangst van betaling wordt u opgenomen in het Register Uitvaartverzorger. Vervolgens ontvangt
de uitvaartonderneming een bevestigingsmail met Bewijs van Registratie.

• Uitvaartverzorger al in bezit Bewijsdocument
Stap 1. Bent u een uitvaartverzorger die via de overgangsregeling al het Bewijsdocument heeft behaald?
Dan kunt u zich inschrijven door het insturen van de volgende documenten aan info@keurmerkuitvaartzorg.nl:
1.

Getekende registratie overeenkomst uitvaartverzorger-uitvaartonderneming-SKU

2.

Bewijsdocument

Stap 2. Na ontvangst en goedkeuring van de benodigde documenten wordt u opgenomen in het Register
Uitvaartverzorger. Vervolgens ontvangt de uitvaartonderneming een bevestigingsmail met Bewijs van
Registratie.
Note: de factuur is reeds voldaan door de keurmerkhouder bij de aanmelding voor de
overgangsregeling. Deze betaling is betreft tevens inschrijving in het Register Uitvaartverzorger en is
3 jaar geldig.
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• Uitvaartverzorger nog niet in bezit Bewijsdocument
Stap 1. Bent u een uitvaartverzorger die het Bewijsdocument wil behalen middels de overgangsregeling?
De uitvaartonderneming waar u als uitvaartverzorger werkzaam bent, stuurt u de ingevulde en ondertekende
aanmelding overgangsregeling naar info@keurmerkuitvaartzorg.nl

Stap 2. Na ontvangst en goedkeuring van de aanmelding, ontvangt de uitvaartonderneming een factuur
Overgangsregeling à € 175,- .

Stap 3. Na ontvangst van betaling, stuurt Keurmerk Uitvaartzorg een bericht aan het examenbureau dat
aanmelding is goedgekeurd en betaling is ontvangen.

Stap 4. Van het examenbureau ontvangt de keurmerkhouder de bevestiging dat alle stukken met betrekking tot
de eisen aangaande de overgangsregeling van de uitvaartverzorger ingestuurd kunnen worden.

Stap 5. Na positieve beoordeling van de stukken ontvangt de keurmerkhouder het Bewijsdocument van het
examenbureau.

Stap 6. De keurmerkhouder kan de uitvaartverzorger dan inschrijven als RU in het Register Uitvaartverzorger,
door het insturen van de volgende 2 documenten naar info@keurmerkuitvaartzorg.nl
1.

Getekende registratie overeenkomst uitvaartverzorger-uitvaartonderneming-SKU

2.

Bewijsdocument

Stap 7. Na ontvangst wordt uitvaartverzorger opgenomen in het Register Uitvaartverzorger en ontvangt de
keurmerkhouder een bevestigingsmail met Bewijs van Registratie.
De inschrijving geldt voor 3 jaar.
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