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Geachte heer Otten, 
  
Met deze brief informeren wij u dat wij uw Yarden Uitvaart op Maat verzekering 
met polisnummer 12917315 per  hebben beëindigd. 
  
Gegevens en wijzigingen kunt u ook terugvinden in Mijn Yarden. 
  
Contact  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw assurantietussenpersoon. De 
contactgegevens vindt u op uw polis. 
  
Met vriendelijke groet, 
Yarden Uitvaartverzekeringen nv 
  
N.W. de Boer 
Directeur 
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Geachte heer Otten, 
  
Met deze brief informeren wij u dat wij uw Yarden Uitvaart op Maat verzekering 
met polisnummer 12917314 premievrij hebben gemaakt. De reden is dat u de 
premie niet heeft betaald. 
  
Gegevens en wijzigingen kunt u ook terugvinden in Mijn Yarden. 
  
Contact  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw assurantietussenpersoon. De 
contactgegevens vindt u op uw polis. 
  
Met vriendelijke groet, 
Yarden Uitvaartverzekeringen nv 
  
N.W. de Boer 
Directeur 
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Geachte heer Otten, 
  
Met deze brief informeren wij u dat wij uw Yarden Uitvaart op Maat verzekering 
met polisnummer 12917313 premievrij hebben gemaakt. De reden is dat u de 
premie niet heeft betaald. 
  
Gegevens en wijzigingen kunt u ook terugvinden in Mijn Yarden. 
  
Contact  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw assurantietussenpersoon. De 
contactgegevens vindt u op uw polis. 
  
Met vriendelijke groet, 
Yarden Uitvaartverzekeringen nv 
  
N.W. de Boer 
Directeur 
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Geachte heer Otten, 
  
Met deze brief informeren wij u dat wij uw Yarden Uitvaart op Maat verzekering 
met polisnummer 12917316 per  hebben beëindigd. 
  
Gegevens en wijzigingen kunt u ook terugvinden in Mijn Yarden. 
  
Contact  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw assurantietussenpersoon. De 
contactgegevens vindt u op uw polis. 
  
Met vriendelijke groet, 
Yarden Uitvaartverzekeringen nv 
  
N.W. de Boer 
Directeur 
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