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Geachte heer [vertrouwelijk], 

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft u, als vertegenwoordiger van uw cliënten, op 26 juli 2021 

een besluit gestuurd waarin staat dat Yarden Holding N.V. door DELA Holding N.V. (DELA) mocht worden 

overgenomen op voorwaarden van afstoting van twee specifieke uitvaartcentra en zeven crematoria. De 

ACM heeft de verkoop van de twee uitvaartcentra reeds goedgekeurd. De zeven crematoria die nog 

moeten worden afgestoten zijn: Yardenhuis van Beuningen, Yardenhuis van Heerlen, Crematorium 
Groningen, Yardenhuis van Schagen, Crematorium Daelwijck (Utrecht), Yardenhuis van Venlo en 
Crematorium De Ommering (Spijkenisse).  
 

U heeft ons per brief van 14 februari 2022 verzocht de voorgenomen verkoop van deze zeven crematoria 

aan Funecap Groupe (Funecap) goed te keuren. De ACM gaat daarmee akkoord. 

 

 

Goedkeuring 

Hierbij verleent de ACM goedkeuring aan DELA om de bovenstaande crematoria te verkopen aan Funecap. 

De overeenkomst van 11 februari 2022 die hierop betrekking heeft keurt de ACM goed. Alsmede de op 9 

mei jl. toegezonden Transition Services Agreement inclusief bijlagen (waaronder de Service Schedule).  

De ACM baseert dit besluit mede op de verzochte aanvullende informatie van partijen, zodat zij de koper en 

de koopovereenkomst heeft kunnen toetsen aan de ‘Richtsnoeren Remedies 2007’.  
 

 

Vertrouwelijke gegevens  

Van dit besluit worden twee versies gemaakt, een vertrouwelijke en een openbare. Naar het oordeel van de 

ACM bevat het onderhavige besluit geen vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 5.1 van de Wet open 

overheid. Mocht het besluit volgens u desondanks vertrouwelijke gegevens bevatten, dan horen wij dit 

graag uiterlijk binnen drie werkdagen na dagtekening van deze brief. Geef hierbij duidelijk in de tekst aan 

welke gegevens dit zijn en waarom deze volgens u niet openbaar mogen worden gemaakt. De ACM zal uw 

motivering beoordelen.  

 

Hoogachtend, 

 

http://www.acm.nl/
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Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

dr. B.L.K. Vroomen   

Teammanager Directie Mededinging 

 

 

Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw 

bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep 

bij de bestuursrechter. 




