Overeenkomst tussen freelance-uitvaartverzorger en SKU
inzake registratie in het Register voor Gecertificeerde
Uitvaartverzorgers als freelancer
Partijen bij deze overeenkomst:

•

Naam freelance-uitvaartverzorg(st)er:……………………….....……………………………………

•

Voorzitter Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU), de heer M. Rebel

overwegen bij het aangaan van deze overeenkomst het volgende:
1.

De uitvaartverzorg(st)er vraagt SKU om hem/haar in te schrijven in het Register voor
Gecertificeerde Uitvaartverzorgers en om hem/haar op grond daarvan het recht te verlenen om
gedurende de looptijd van die inschrijving de titel, Register Uitvaartverzorger (RU), te mogen
gebruiken.

2.

SKU zal driejaarlijks beoordelen of de uitvaartverzorg(st)er voldoet aan eisen voor Permanente
Educatie NaVU in overeenstemming met de door SKU gestelde eisen.

3.

SKU schrijft de uitvaartverzorg(st)er in het Register voor Gecertificeerde Uitvaartverzorgers
(Register) en geeft hem/haar het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst de titel
RU te gebruiken indien en zolang uit de door SKU uit te voeren beoordelingen en controles blijkt
dat de uitvaartverzorg(st)er werkzaamheden uitvoert als freelancer bij een onderneming in het
bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg én bij voortduring voldoet aan eisen voor Permanente
Educatie in overeenstemming met het reglement NaVU én de door SKU gestelde eisen.

4.

De uitvaartverzorg(st)er werkzaamheden uitvoert als freelancer bij een uitvaartonderneming die
in het bezit is van het Keurmerk Uitvaartzorg en daarmee een DBA-overeenkomst heeft. De
uitvaartverzorg(st)er kan daarnaast ook werkzaamheden uitvoeren als freelancer voor andere
uitvaartondernemingen.

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1. Termen en definities
In deze overeenkomst worden de volgende termen en definities gebruikt:
-

Handboek SKU:

Het Handboek van SKU, met daarin alle eisen die gelden om het Keurmerk Uitvaartzorg te behalen
danwel te behouden in de meest actuele via de website openbaargemaakte versie van het Handboek.
-

Keurmerk:

Het door de SKU bij het Benelux-merkenregister ingeschreven beeldmerk, ‘Keurmerk Uitvaartzorg,
een kwaliteitsverklaring die wordt verstrekt aan een individuele uitvaartonderneming, nadat door
middel van een beoordeling van de uitvaartonderneming door of vanwege SKU is vastgesteld dat de
uitvaartonderneming en de werkzaamheden die binnen of vanuit die uitvaartonderneming worden
verricht voldoen aan de eisen uit het SKU Handboek.
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-

NaVU:

Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg
-

Register:

Register voor Gecertificeerde Uitvaartverzorgers
-

Registratie:

Inschrijving in het Register, waaruit blijkt dat de uitvaartverzorg(st)er voldoet aan de door Stichting
Keurmerk Uitvaartzorg gestelde eisen én werkzaamheden uitvoert als freelancer voor een
uitvaartonderneming, in het bezit van het Keurmerk.
-

SKU

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.
-

Titel RU:

De bij het Benelux-merkenregister ingeschreven te gebruiken titel “Register Uitvaartverzorger”.
-

Uitvaartverzorg(st)er:

De natuurlijke persoon/ functionaris die verantwoordelijk is voor het bespreken, begroten, organiseren
en/of het (bege)leiden van uitvaartplechtigheden (in de CAO Uitvaartbranche wordt gesproken over de
normfuncties uitvaartleider A en uitvaartleider B) en als freelancer werkzaamheden verricht voor een
onderneming, die in het bezit is van het Keurmerk Uitvaartzorg.
-

Uitvaartonderneming

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het uitvaartmanagementtraject.
Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze overeenkomst en de in het kader daarvan te verlenen registratie in het Register hebben
betrekking op de natuurlijke persoon, die als kernactiviteit het regelen en begeleiden van
uitvaartplechtigheden heeft (uitvaartverzorger) en werkzaamheden uitvoert als freelancer bij een
onderneming, die in het bezit is van het Keurmerk Uitvaartzorg.
Artikel 3. Rechten en verplichtingen
1.

De SKU verplicht zich:
a.

tot geheimhouding over alle feiten en omstandigheden die haar in het kader van de
uitvoering van deze overeenkomst omtrent de uitvaartonderneming en personen bekend
worden en waarvan zij behoren te begrijpen dat die feiten en omstandigheden niet aan
derden mogen worden bekendgemaakt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een
rechtmatige uitvoering van deze overeenkomst;

b.

de uitvaartverzorg(st)er te vermelden op de website van SKU in het Register als natuurlijke
persoon onder de noemer ‘werkzaam voor keurmerkhouders’ indien en zo lang deze aan de
door NaVU en SKU gestelde eisen blijkt te voldoen.

2.

De uitvaartverzorg(st)er verplicht zich
a.

blijvend te voldoen aan de eisen voor Permanente Educatie in overeenstemming met de
door SKU gestelde eisen.

b.

om jaarlijks de vereiste verklaring(en) aan te leveren bij de NaVU waarin door de
uitvaartondernemingen waarvoor hij of zij als freelancer werkzaamheden verricht het aantal
geregelde en uitgevoerde uitvaarten is bevestigd. Dit om te bepalen of de
uitvaartverzorg(st)er aan de door SKU gestelde punten-eis voldoet.

c.

SKU onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van:
–

Wijzigingen in de (gegevens van) van geregistreerde uitvaartverzorg(st)ers,

–

ernstige klachten door derden over de dienstverlening;
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d.

alle medewerking te verlenen aan door of vanwege SKU uit te voeren beoordelingen en
controles en in dat kader door SKU opgelegde corrigerende maatregelen naar behoren uit te
voeren;

3.

De uitvaartverzorg(st)er is gerechtigd om zodra en zolang hij/zij geregistreerd is in al zijn/haar
(commerciële) uitingen gebruik te maken van de titel RU én het beeldmerk NaVU, op de manier
die is geregeld in artikel 4 van deze overeenkomst.

4.

De SKU is gerechtigd om gedurende de looptijd van deze overeenkomst wijziging te brengen in
de op deze overeenkomst en de uitvoering ervan van toepassing zijnde eisen op de wijze die is
voorgeschreven in het Handboek SKU en in het bijzonder het reglement NaVU. In dat geval is de
uitvaartverzorg(st)er gerechtigd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 4. Gebruik van het beeldmerk en titel RU
1.

De uitvaartverzorg(st)er die gebruikmaakt van de titel RU en het beeldmerk NaVU, is gehouden
niet af te wijken van het door Stichting NaVU gedeponeerde en digitaal ter beschikking gestelde
beeldmerk, in de originele kleuren groen, in zwart-wittonen of in de huisstijlkleur. Het beeldmerk
mag worden vergroot of verkleind.

2.

Het beeldmerk mag alleen worden gebruikt in of met verwijzing naar de uitvaartverzorg(st)er en/of
uitvaartonderneming, die onder de werkingssfeer van het Keurmerk Uitvaartzorg is begrepen. De
uitvaartverzorg(st)er mag het beeldmerk en/of de titel RU op geen enkele wijze in verbinding
brengen met ondernemingen die niet in het bezit zijn van het Keurmerk Uitvaartzorg.

3.

In geval van schorsing van registratie dient de uitvaartverzorg(st)er, zolang de schorsing van
kracht is, zich per direct te onthouden van het gebruik van het beeldmerk en/of de titel RU in
iedere nieuwe oplage van commerciële uitingen en bij iedere nieuwe commerciële uiting.

4.

In geval van intrekking of expiratie van registratie en bij beëindiging van deze overeenkomst om
welke reden dan ook dient de uitvaartverzorg(st)er onmiddellijk te stoppen met het gebruik van
het beeldmerk en/of de titel RU. Nog aanwezige voorraden van commerciële uitingen waarop het
beeldmerk voorkomt dienen onbruikbaar te worden gemaakt en het beeldmerk dient uit de
locaties en van de websites van de uitvaartonderneming én/of uitvaartverzorg(st)er te worden
verwijderd.

5.

Ingeval van overtreding van de bepaling 4.3 en 4.4 volgt er een waarschuwing. Indien de
overtreding niet binnen 2 weken na de gegeven waarschuwing is opgeheven, volgt er
onherroepelijk en onmiddellijke intrekking van de Registratie van de uitvaartverzorger, waarmee
de artikelen 4.4 en 4.6 van toepassing zijn.

6.

Bij overtreding van de bepalingen 4.4 en 4.5 verbeurt de betreffende uitvaartverzorger ten
behoeve van de SKU een onmiddellijk opvorderbare boete van € 500,-- voor elke dag dat de
overtreding duurt, zonodig gevolgd door juridische maatregelen, waarbij intrekking van de
Registratie tot de mogelijkheden behoort.

7.

De uitvaartverzorg(st)er is gehouden zich te onthouden van iedere onjuiste mededeling of uiting
met betrekking tot het bezit of de inhoud van een verstrekte registratie.

8.

SKU is te allen tijden gerechtigd het gebruik van het beeldmerk en/of de titel RU, alsmede iedere
andere uiting omtrent de registratie te controleren. De uitvaartverzorg(st)er is verplicht aan een
dergelijke controle medewerking te verlenen.

9.

Bij geconstateerd oneigenlijk gebruik van het beeldmerk en/of de titel RU, zulks ter beoordeling
aan de CI en/of het bestuur SKU, volgt er een waarschuwing. Indien het oneigenlijke gebruik niet
binnen 2 weken na de gegeven waarschuwing is opgeheven, volgt onherroepelijk en
onmiddellijke intrekking van de registratie, waarmee de artikelen4.4 en 4.6 van toepassing zijn.
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Artikel 5. Openbaarmaking
Uitvaartverzorg(st)ers, die beschikken over een geldig diploma NaVU én werkzaamheden als
freelancer uitvoeren bij een onderneming in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg, worden vermeld
in het Register Uitvaartverzorgers onder vermelding van ‘werkzaam voor keurmerkhouders’ op de
website van SKU.
Artikel 6. Duur van de overeenkomst en beëindiging ervan
1.

Deze overeenkomst gaat in op ...........................(datum ondertekening invullen) en geldt voor
onbepaalde tijd.

2.

In afwijking van lid 1 eindigt de overeenkomst:
a.

van rechtswege op het tijdstip waarop de registratie in het Register wordt ingetrokken;

b.

van rechtswege indien en zodra een van partijen in staat van faillissement geraakt,
surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt;

c.

Wanneer deze door schriftelijke opzegging worden beëindigd;

d.

wanneer de uitvaartverzorg(st)er geen werkzaamheden meer uitvoert voor een
uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg;

e.

bij overlijden van de uitvaartverzorg(st)er

f.

tegen de datum van inwerkingtreding van door SKU aangebrachte inhoudelijk wijzigingen in
de eisen voor registratie, die op de uitvaartverzorg(st)er van toepassing zijn, mits de
uitvaartverzorg(st)er vóór het moment van inwerkingtreding aan SKU schriftelijk heeft laten
weten niet akkoord te gaan met de wijziging.

g.

door de SKU wanneer van de SKU in redelijkheid voortzetting of het opnieuw aangaan van
deze overeenkomst niet langer kan worden gevergd.

3.

Het eindigen van deze overeenkomst op welke wijze dan ook leidt tot het onmiddellijk eindigen van
de registratie in het Register, maar houdt voor al het overige de door de uitvaartverzorger jegens
SKU en derden op grond van of in verband met deze overeenkomst aangegane verplichtingen in
stand, evenals de geheimhoudingsverplichting van SKU zoals omschreven in artikel 3, lid 1 onder
a. van deze overeenkomst.

Artikel 7. Slotbepalingen
1.

SKU en degenen die een functie vervullen in de werkzaamheden van SKU kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade voor uitvaartverzorg(st)er die mocht voortvloeien uit de
uitvoering van deze overeenkomst of de beëindiging ervan, voor zover deze schade meer zou
bedragen dan de kosten van de opdrachtuitvoering. De Register Uitvaartverzorger vrijwaart SKU
en degenen die binnen SKU een functie vervullen tegen aanspraken van derden ter zake deze
overeenkomst.

2.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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Ondertekend op:...........................................................te:......................................
door:
•

Freelance uitvaartverzorg(st)er:
Naam:...................................................................................................................
Handtekening:…………………………………………………………………………..

•

Namens SKU:
De heer M. Rebel
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