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CENAZE VAKFI FONU

ÜYELİK MÜRACAAT FORMU
posTBus 45665 2504 BB den haag

MÜRACAAT SAHIBI KIMLIK BILGILERI(GEGEVENS AANVRAGER) EŞININ KIMLIK BILGILERI (GEGEVENS PARTNER)
ADI/NAAM:............................................................................... ADI/NAAM:................................................................................
SOYADI/ACHTERNAAM:............................................................ SOYADI/ACHTERNAAM:..............................................................
DOĞUM Y./GEB.PLAATS:........................................................... DOĞUM Y./GEB.PLAATS:............................................................
DOĞUM T./GEB.DATUM:............................................................ DOĞUM T./GEB.DATUM:.............................................................
CINSIYETI/GESLACHT: ERKEK/MAN KADIN/VROUW

CINSIYETI/GESLACHT: ERKEK/MAN KADIN/VROUW

UYRUĞU/NATIONALITEIT: TURKS / NEDERLANDS

UYRUĞU/NATIONALITEIT: TURKS / NEDERLANDS

ADRES: .....................................................................................................................................
POSTCODE:................................................................................................................................
WOONPLAATS ...........................................................................................................................
TELEFON.....................................MOBIEL NR................................ E MAIL.................................
HASTALIK/BIJZ.ZIEKTES:...................................................

HASTALIK/BIJZ.ZIEKTES:.............................................

CENAZE DEFIN ADRESI/BEGRAAFPLAATS:.......................................................................................................................
18 YAŞINA GIRMEMIŞ, BIRLIKTE KALAN VE EVLI OLMAYAN ÇOCUKLARI (MEE VERZEKERDE KINDEREN TOT 18 JAAR)
ADI SOYADI/NAAM, ACHTERNAAM

DOĞUMYERI/GEBOORTEPLAATS DOĞUMTARIHI/GEB.DATUM CINSIYETI/GESLACHT

1...................................................................................................................................................

KIZ/V ERKEK/M

2...................................................................................................................................................

KIZ/V ERKEK/M

3...................................................................................................................................................

KIZ/V ERKEK/M

4...................................................................................................................................................

KIZ/V ERKEK/M

hakder cenaze vakfi fonu yöneTim kurulu Tarafindan hazirlanmiş olan işBu üyelik müracaaT formunun
kural, şarT ve prensiplerini okudum. Bu şarTlar dahilinde fon’a üyeliğimin kaBulünü rica ederim.

TARIH/DATUM................................................................................. İMZA/HANDTEKENING:.......................................
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HAKDER CENAZE VAKFI FONU’NUN ŞART, ESAS VE KURALLARI

1- A
 MAÇ:Üyelerin aile fertlerinin (eş ve çocuklar)Hollanda’da vefat etmesi durumunda cenazelerin Hollanda veya
Türkiye’ye naklini sağlayarak defin işlemlerini usulüne ve ritüellerine uygun olarak yerine getirmek. Ailenin acısını,
sorunlarını ve hem maddi hem de manevi olarak paylaşmak. Hastahane, Belediye, Konsolosluk ve diğer bütün bürokratik işlemlerini takip edip tamamlamak, mevcut imkanlar dahilinde üyenin isteğine uygun olarak yıkama, kefenleme ve
cenaze merasimi hizmeti sunmak.
2 - F ONUN UYULMASI GEREKEN ŞARTLARI :
a.Türkiye topraklarında defin için herhangi bir yasal engelin bulunmaması,
b.Hollanda’da resmi ikametgahın bulunması,
c.Yıllık cenaze defin priminin ödenmiş olması mutlaka gereklidir.
d.Üyeliği yeni kabul edilmiş üyenin, belirtilen yıllık aidatı, yönetmeliğin belirlediği süre içinde ödemiş olmalıdır.
e.İzleyen yıllardaki prim miktarı, bütün giderler ve genel fiyat artışları dikkate alınarak hesaplanır. Belirlenen aidat
her yıl’ın Ocak ayı’nın 20’sine kadar ödenmiş olmalıdır.
f.Müracaat öncesinde, tedavisi mümkün olmayan ölümcül hastalığı olduğu halde bildirimde bulunmayan, doğum tarihi
vb. kimlik bilgilerinde yanlış bilgi veren kişi, vakfın imkanlarından yararlanamaz. Ödemiş olduğu prim geri ödenmez. Bu
ve benzeri konularda Hollanda ilgili yasaları ve mahkemeleri yetkilidir.
3-V
 AKIF FONU’NA BAŞVURU KURAL VE ŞARTLARI:
a.Vakıf yönetimi yapılan üyelik başvurusunu gerektiğinde kabul etmeyebilir. Gerekçe açıklanmak zorunda
değildir.b.Üyeliğin kabulü halinde, prim’in Vakıf banka hesabına ödenmesinden 60 gün sonra üyelik bütün kapsamı ile
başlatılır. Ani kaza sonucu ölüm halinde işbu 60 günlük süre geçerli değildir.
4-Ü
 YELİK PRİM MİKTARLARI VE ŞARTLARI:
a.Üyelik müracaatı tarihinde 18-25 yaş arası ve bekar olanlar yıllık prim olarak 35 euro, kayıt ücreti olarak 10 euro öderler.
b.Üyelik müracaatı tarihinde 26-59 yaş arası ve bekar olanlar yıllık prim olarak 45 euro, kayıt ücreti olarak 20 euro öderler.
c.Üyelik müracaatı tarihinde 54 yaş grubu ve altında olan aileler yıllık prim olarak 60 euro, kayıt ücreti olarak 30 euro öderler.
d.Üyelik müracaatı tarihinde 55-59 yaş arasında olan aileler yıllık aidat olarak 60 euro, kayıt ücreti olarak 100 euro öderler.
e.Üyelik müracaatı tarihinde 60-65 yaş arasında olan kişiler yıllık aidat olarak 85 euro, kayıt ücreti olarak 300 euro öderler.
f. Üyelik müracaatı tarihinde 66-71 yaş arasında olan kişiler yıllık aidet olarak 175 euro, kayıt ücreti olarak 450 euro öderler.
g.Üye’nin 18 yaşına gelen çocukları üyelik müracaatında bulunmak durumundadır. Bu durumda kayıt ücreti alınmaz.
5 - ÖDENECEK

YILLIK PRİM’İN HESAPLANMASI:
a.Tabutlama, b.Kargo, c. Cenazeye refakat edecek bir kişilik gidiş-dönüş masrafları, d.Genel giderler, e.Türkiye’de yapılacak
olan yol masrafına karşılık verilecek 150 euro, f.Büro masrafları. Bu esaslara göre tespit edilen yıllık prim, 01 Ocak ile 31
Aralık tarihleri arasını kapsar. Yıllık prim hesaplanmasında yukarıda gösterilen giderlerin toplamının bu bu tarihler arasında
kayıtlı bulunan mevcut üye sayısına bölünmesi ile tespit edilir. Yıllık primin belirtilen süre içerisinde Hakder Cenaze Fonu
hesabına ödenmesi şarttır. Aksi durumda vakıf fonu hizmetlerinden yararlanma gerçekleşmez.
6 - F ONDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER :
a.Hakder Cenaze Fonu kimlik kartı bulunan üyenin kendisi, b.Resmi nikahlı eşi, c.18 yaşından küçük birlikte kalınan bekar
çocukları.
7 - ÜYENİN

VEFATI HALİNDE VERİLMESİ ZORUNLU BELGELER:
a.Hakder Cenaze Vakfı Fonu üyelik kartı, b.Nüfus hüvviyet belgesi, c.Pasaport, d.Hollanda’da resmi oturum belgesi (NL Pasaportu
ve oturum kartı).
8-A
 SİL ÜYE’NİN VEFATI HALİNDE:
Üyelik, resmi nikahlı eşi veya 5. Madde’de belirtilen yakınları tarafından devam ettirilebilinir.
9 - D EĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ KURALLARI:1
8 yaşına girmiş olan bekar çocuk, adres değişikliği, boşanma, doğum ve evlilik gibi nedenlerden kaynaklanan değişiklikler en
geç bir ay içerisinde Hakder Cenaze Vakfı Fonu’na bildirilmelidir. Bu bildirimler gerçekleşmediğinde doğacak yasal rizikolardan
H.C.V.F. sorumlu değildir.
10 - C
 ENAZENİN HOLLANDA DA DEFİN EDİLMESİ HALİ:
Mezar yerinin tespiti, toprağın kiralanması veya satın alınması konusunda aile sorumludur. H.C.V.F ise aileye bir defaya mahsus
700 euro ödeme yapar.
11 - Ö
 LÜ DOĞAN ÇOCUK HALİ:
Tıbben normal süre içerisinde fakat ölü olarak doğan çocuklar sigorta kapsamında değildir.
12 - C
 ENAZE’NİN MEZARA KADAR TAŞINMASI:
Cenaze hava alanından alınarak ailesinin belirlemiş olduğu mezarına teslim edilir. Aile kendi aracını kullanırsa 150 euro ödeme
yapılır. Cenaze yakınına bir kişilik refakatcı bileti ödenir. Tatil ve bayram günlerinden, resmi makamlardan veya THY kaynaklı
olabilecek sorunlardan H.C.V.F. sorumlu tutulamaz. H.C.V.F.’nun bilgisi dışında, üye tarafından cenazenin başka kurumlarca
nakli halinde çıkabilecek sorunlar veya yapılacak ödemelerden Vakıf herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
13 - F
 ON İŞLEMLERİNİN YÜRÜMESİ:
Üyelerin yararlanmasına sunulan bütün hizmetlerin tümü belirtilen şartlar, kurallar ve prensipler dahilinde H.C.V.F. yönetim
kurulu tarafından yürütülür, yönetim kurulu gerekli gördüğünde yeni maddeler ekler veya değişiklikler yapabilir. Fon
üyeliğinden ayrılmak 3 ay önceden bildirilmek koşuluyla geçerlidir. Aksi durumda üyelik bir yıl daha devam eder. İstifa halinde
Hakder Cenaze Vakfı fonu’ndan geriye dönük herhangi bir hak talep edilemez. Anlaşmazlıklar halinde Hollanda yasaları ve
mahkemeleri yetkilidir.

MACHTIGING / YETKİ VERME BEYANI
KABUL ETTIĞIM ŞARTLAR DAHILINDE, YILLIK PRIMIM’IN HAKDER CENAZE VAKFI FONU’NA BANKA HESABIMDAN OTOMATIK
OLARAK ÖDENMESINE YETKI VERIYORUM.
IK MACHTIG STICHTING HAKDER OM DE JAARLIJKSE CONTRIBUTIE VAN MIJN REKENING AF TE SCHRIJVEN.
ADI SOYADI/NAAM. ACHTERNAAM:.....................................		

TARIH/DATUM:.......................................................

BANKA HESAP NO.:...........................................................		

İMZA/HANDTEKENING...........................................

BU MÜRACAAT FORMUNU DIKKATLI VE OKUNAKLI OLARAK DOLDURDUKTAN SONRA ŞU ADRESE POSTALAYINIZ:
postbus 45665 2504 bb den haag

