Registratie overeenkomst tussen
Uitvaartverzorger - uitvaartonderneming - SKU
inzake registratie in het Register Uitvaartverzorgers

Partijen bij deze overeenkomst:

•

Naam uitvaartonderneming:………………............………………………………………………..

•

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

•

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

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

De uitvaartverzorg(st)er vraagt SKU om hem/haar in te schrijven in het Register
Uitvaartverzorgers (Register) 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 en in de tussenliggende jaren kan de auditeur controleren of de
uitvaartverzorg(st)er werkzaam is bij een onderneming in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg
en voldoet aan eisen voor Permanente Educatie (PE) in overeenstemming met de door SKU
gestelde eisen.

3.

SKU schrijft de uitvaartverzorg(st)er in het Register 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 werkzaam is bij een onderneming in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg
én bij voortduring voldoet aan eisen voor Permanente Educatie in overeenstemming met het
reglement registratie RU.

4.

De uitvaartverzorg(st)er werkzaam is bij bovengenoemde uitvaartonderneming die in het bezit is
van het Keurmerk Uitvaartzorg

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1. 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
Uitvaartverzorgers als natuurlijke persoon indien en zo lang deze aan de door SKU gestelde
eisen blijkt te voldoen én werkzaam is bij een onderneming, die in het bezit is van het
Keurmerk Uitvaartzorg.

2.

De uitvaartverzorg(st)er verplicht zich blijvend te voldoen aan het reglement registratie RU van
SKU waarin alle eisen zijn opgenomen.
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3.

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 Registratie RU. In dat
geval is de uitvaartverzorg(st)er gerechtigd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op
te zeggen.
Artikel 2. Openbaarmaking
Uitvaartverzorg(st)ers, die zijn geregistreerd in het Register Uitvaartverzorgers worden vermeld in het
Register op de website van SKU
Artikel 3. 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 RU in het Register Uitvaartverzorgers
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 dienstbetrekking van de uitvaartverzorger met de uitvaartonderneming, die
deze overeenkomst mede ondertekend heeft eindigt;

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, bijvoorbeeld in geval van niet betalen
van de aan de registratie verbonden deelnamebijdragen (RU-contributie) of het niet werken
conform de door SKU opgestelde gedragscode voor Register Uitvaartverzorgers.

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 uitvaartonderneming
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 4. 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.
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2.

Op deze overeenkomst is het Reglement Register Uitvaartverzorger en de Gedragscode van
toepassing. Middels ondertekening van deze overeenkomst confirmeert u zich aan het reglement
en bent u verbonden het reglement na te leven.

3.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Ondertekend op:...........................................................te:......................................

door:

•

Namens uitvaartonderneming:

Naam:...................................................................................................................
Handtekening…………………………………………………………………………..

•

Uitvaartverzorg(st)er:

Handtekening:…………………………………………………………………………..

•

Namens SKU:

De heer M.G.H. Rebel
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