
  

 
 

 
 
 
 
 

 
Utrecht, 20 september 2021 

 
Ardanta introduceert flexibele uitvaartverzekering 
 

Ardanta, de uitvaartverzekeraar van a.s.r., vereenvoudigt haar productaanbod. Vanaf 20 september 
heeft Ardanta nog één uitvaartverzekering, De Ardanta Uitvaartverzekering. Met de introductie van dit 
product kiest Ardanta voor één kapitaalverzekering met meer duidelijkheid en flexibiliteit. Klanten 
bepalen voortaan bijvoorbeeld zelf hoelang zij premie willen betalen. De lopende verzekeringen blijven 
bestaan, maar kunnen met de komst van dit nieuwe product niet opnieuw afgesloten worden.  
 
De Ardanta Uitvaartverzekering is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het intermediair en met 
klanten. Er is meermaals getoetst of het nieuwe product aansluit bij de huidige behoeften van de klant. 
Klanten willen meer duidelijkheid, zekerheid en vrijheid.  
 
De lopende verzekeringen, denk aan de natura dienstenpakketten, worden niet gewijzigd voor bestaande 
klanten, maar kunnen niet meer opnieuw afgesloten worden. De nieuwe uitvaartverzekering is wel voor 
bestaande klanten beschikbaar. 

 
Het nieuwe product heeft een aantal flexibele kenmerken. Zo is de verzekering aan te passen en bepalen 
klanten bij het afsluiten zelf hoe lang ze premie betalen. In de nieuwe verzekering zijn kinderen in plaats van 
hun 18de tot hun 21ste levensjaar meeverzekerd en kunnen producteigenschappen tussentijds gewijzigd 
worden, zoals het aanpassen van de begunstiging. 
 
Guido Horst, directeur Ardanta: ‘Het traditionele gedachtegoed achter een uitvaartverzekering is dat je deze 
één keer afsluit voor de rest van je leven. Maar er is voldoende aanleiding waardoor mensen hun verzekering 
tussentijds zouden willen aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan het  stopzetten en ook weer aanzetten van de 
jaarlijkse verhoging, zonder het beantwoorden van gezondheidsvragen, of persoonlijke omstandigheden 
waardoor ons leven er totaal anders uitziet. Met ‘De Ardanta Uitvaartverzekering’ kunnen klanten in iedere 
levensfase hun verzekeringen aanpassen’.  
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en MKB. Daarnaast is a.s.r. actief als 
vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX Index. Kijk voor 
meer informatie op www.asrnederland.nl. 

 
Over Ardanta 
Per 31 december 2020 bestond de uitvaartportefeuille van Ardanta uit 6,3 miljoen polissen en 4,8 miljoen klanten. 
Gebaseerd op het volume aan premies is Ardanta de op één na grootste uitvaartverzekeraar van Nederland. Kijk voor 
meer informatie op www.ardanta.nl.   
 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
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could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 


