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HET DEELNEMEN AAN HET AMANAH-SPAARFONDS
1. HOE NEEMT DE CONTRACTANT DEEL AAN HET AMANAH-SPAARFONDS?
1.1 De contractant sluit een (schriftelijke) overeenkomst met het AMANAH-SPAARFONDS. Dit wordt
vastgelegd in een bewijs van inschrijving. In het bewijs van inschrijving staat welk bedrag de
contractant heeft gestort voor de deelnemer. De contractant ontvangt een (digitale) bewijs van
inschrijving met een uniek inschrijfnummer.
1.2 Inschrijving voor de Amanahfonds geschied uitsluitend via de website na een volledige inschrijving
ontvangt deelnemer een overeenkomst gebaseerd op aangeleverde gegevens te samen met
algemene voorwaarden. Betalingen kunnen slechts plaatsvinden doormiddel van een verzonden
betaallink van het Amanahfonds. De betaling vind plaats doormiddel van een IDEAL betaling.
1.3 De contractant kan meerdere stortingen doen voor de deelnemer. De eerste storting is minimaal
€1.000,-. Daarna kunnen (bij)stortingen worden verricht van minimaal € 500,-. De contractant
ontvangt na iedere storting een nieuw (digitale) bewijs van inschrijving in aanvulling op het eerste
bewijs van inschrijving. Bijstortingen blijven mogelijk zolang het AMANAH-SPAARFONDS actief
wordt aangeboden.
2. WAT ZIJN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CONTRACTANT?
2.1 Na het overlijden van de deelnemer komt het gestorte bedrag beschikbaar. Het bedrag wordt
alleen gebruikt voor het betalen van de kosten van de begrafenis van de deelnemer.
2.2 Door het storten van een geldbedrag bij het AMANAH-SPAARFONDS doet de contractant
onherroepelijk afstand van uitkering van geld tijdens het leven van de deelnemer. Er kunnen nooit
stortingen (of delen daarvan) worden gerestitueerd, ook niet na het overlijden van de Deelnemer
(met uitzondering van het bepaalde in art. 3.4). Indien de contractant tijdens het leven van de
deelnemer (een gedeelte van) de storting wil gebruiken voor het doen van uitvaart gerelateerde
uitgaven, zoals het aankopen van een graf, kan tegen overlegging van de declaratie een uitkering
tijdens leven worden gedaan.
2.3 Het AMANAH-SPAARFONDS schrijft GEEN ENKELE VORM VAN RENTE(-VERGOEDINGEN) bij over het
bedrag dat is gestort door de contractant. Wegens het islamitische perspectief op rente is niet
toegestaan voor een moslim om inkomsten te genieten van rente of van aan rente gerelateerde
inkomsten.
2.4 Wanneer de Contractant aanvullende stortingen verricht, zal Contractant een (gewijzigd digitale)
Bewijs van Inschrijving van elke storting die zal worden gedaan.
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UW STORTING EN UITKERING
3. HOE WORDT DE UITKERING BESCHIKBAAR GESTELD T.B.V. DE UITVAARTKOSTEN?
3.1 De hoogte van de uitkering staat gelijk aan de gestorte deposito bedragen.
3.2 Wanneer een Deelnemer overlijdt, moeten de nabestaanden van de Deelnemer zorgen voor de
volgende documenten: het Bewijs van Inschrijving; een uittreksel van het overlijdensregister; een
kopie van de nota van de begrafenis. Het AMANAH-SPAARFONDS mag deze bewijsstukken houden.
3.3 Uitbetaling van het gestorte bedrag vindt plaats aan MoslimUitvaartZorg ASSALAAM uitsluitend
voor het voldoen van de kosten die verband houden met de islamitische begrafenis van de
Deelnemer.
3.4 Wanneer er, nádat alle kosten van de uitvaart zijn voldaan, een restant van meer dan 10% van
het gestorte bedrag overblijft of als dit bedrag € 500,- overschrijdt, geeft het AMANAHSPAARFONDS op naam van de erfgena(a)m(en) van de Deelnemer een nieuw Bewijs van Inschrijving
af aan ieder van de erfgena(a)m(en) van de Deelnemer. In dit geval moet een verklaring van
erfrecht worden ingediend bij AMANAH-SPAARFONDS.
3.5 Wanneer er, nádat alle kosten van de uitvaart zijn voldaan, er een restant van het gestorte
bedrag overblijft ter hoogte van maximaal € 500,- keert het AMANAH-SPAARFONDS dit bedrag uit
aan de noodfonds (donatie sadaqah djarijah).
3.6 Ten behoeve van de vaststelling van restanten zoals gesteld in artikel 3.3 en artikel 3.4 houdt het
AMANAH SPAARFONDS een periode van maximaal 6 maanden na overlijdensdatum
van de Deelnemer aan. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de vaststelling pas mogelijk is
nadat aannemelijk is gemaakt dat er geen kosten meer zullen worden gemaakt voor de uitvaart van
de Deelnemer.
3.7 Conform het islamitisch rechtstelsel is het betalen en ontvangen van RIBA ( )رباniet toegestaan,
derhalve zal er dus GEEN (rente-)vergoeding worden gegeven over de ingelegde bedragen.
Eveneens zullen er GEEN kosten worden gerekend door AMANAH-SPAARFONDS over de ingelegde
bedragen.
3.8 Indien er binnen een jaar om welke reden dan ook geen melding is gemaakt bij overlijden, behoudt
de Amanahfonds het recht om de gestorte bedragen als sadaqah te gebruiken in naam van de
overledenen voor de noodfonds. De Amanahfonds zal de ter beschikking gestelde gelden
deponeren op de speciaal daarvoor gereserveerde rekening voor de onbekende overleden
moslims. Dit zal ten goede komen van de uitvaartkosten van de onbekende overleden moslim.
Voor meer informatie bekijk MoslimUitvaartFonds.nl/Donatie
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4. OVERDRACHT VAN EEN STORTING
4.1 Het is, met uitzondering van hetgeen gesteld in artikel 3.3. niet mogelijk om een bedrag dat is
bedoeld voor de uitvaartkosten van een Deelnemer, over te dragen aan derden. Dit geldt zowel
voor het gehele bedrag als een deel van het bedrag.
5. DUPLICAAT BEWIJS VAN INSCHRIJVING
5.1 Het is mogelijk om een duplicaat van het Bewijs van Inschrijving op te vragen bij het AMANAHSPAARFONDS wanneer de Contractant dit niet meer in zijn bezit heeft. Door het verstrekken van
een duplicaat komt het oorspronkelijke Bewijs van Inschrijving te vervallen. Het is niet mogelijk
een duplicaat op te vragen na het overlijden van de Deelnemer.
5.2 Het opvragen van een duplicaat hardkopie kan tegen de geldende tarieven per post worden
opgestuurd.
INFORMATIE OVER UW AMANAH-SPAARFONDS
6. MEDEDELINGEN
6.1 De Contractant moet het AMANAH-SPAARFONDS schriftelijk en/of per e-mail laten weten welk
correspondentieadres moet worden aangehouden. Ook wanneer er wijzigingen zijn in andere
relevante gegevens moet de Contractant deze schriftelijk of per e-mail doorgeven aan het
AMANAH-SPAARFONDS.
6.2 Het AMANAH-SPAARFONDS mag alle correspondentie verzenden aan het adres of e-mailadres dat
als laatste door de Contractant is doorgegeven. Brieven hoeven niet aangetekend te worden
verzonden door het AMANAH-SPAARFONDS.
6.3 Bij overlijden zal de uitvaart verzorgt worden door aangesloten islamitische uitvaartorganisaties. Er
is geen vrije keuze van een uitvaartonderneming. De uitvaartonderneming zal worden aangesteld
door de Amanahfonds.
6.4 De Amanahfonds heeft zijn eigen algemene voorwaarden die van toepassing zijn.
7. OVERDRACHT AAN ANDERE RECHTSPERSONEN
7.1 Het AMANAH-SPAARFONDS mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de
Contractant overdragen aan een andere rechtspersoon. Deze andere rechtspersoon is verplicht om
alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, die zijn overeengekomen met de Contractant,
over te nemen.
KOSTEN
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8. WETTELIJKE HEFFINGEN EN KOSTEN
8.1 Het AMANAH-SPAARFONDS kan belastingen en andere wettelijke heffingen die zij moet betalen
aan de overheid en die betrekking hebben op deze overeenkomst, in rekening brengen bij de
Contractant.
8.2 Het AMANAH-SPAARFONDS kan alle kosten die verband houden met deze overeenkomst, in
rekening brengen bij de Contractant.
ALGEMEEN
9. AFWIJKENDE BEPALINGEN
Indien in het Bewijs van Inschrijving en/of aanhangsels die daarbij horen iets anders staat dan in deze
Algemene Voorwaarden, geldt de tekst van het Bewijs van Inschrijving.
10. PERSOONSGEGEVENS
Het AMANAH-SPAARFONDS verwerkt persoonsgegevens en andere gegevens van de Contractant en de
Deelnemer voor het aangaan en uitvoeren van deze overeenkomst, het beheren van relaties die
daaruit voortvloeien, het voorkomen en bestrijden van fraude, het uitvoeren van activiteiten gericht op
uitbreiding van de dienstverlening (waaronder begrepen uitvaartverzorging) en vergroting van het
relatiebestand en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verantwoordelijke voor de verwerking
is: Muslim Funeral Foundation, Afdeling AMANAH-SPAARFONDS
Stoelmatter 56-60, 2292 JL Wateringen |KVK 77.23.42.94 | RSIN 86.09.43.239

11. KLACHTEN
Als u een klacht heeft, bijvoorbeeld over de inhoudelijkheid, de totstandkoming of de uitvoering van deze
overeenkomst, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw klacht sturen naar:
Muslim Funeral Foundation, Afdeling AMANAH-SPAARFONDS
Adres: Stoelmatter 56-60, 2292 JL Wateringen |KVK 77.23.42.94 | RSIN 86.09.43.239

PRIVACYBELEID
Alle persoonlijke gegevens van de deelnemers worden niet gedeeld met anderen, en worden ten alle tijden
in bescherming genomen. Bekijk de privacybeleid op AmanahFonds.nl voor meer informatie hierover.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing
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