
U bent  
onvergetelijk, 
maar niet  
onsterfelijk.



Een mooi en 
sereen afscheid 

zonder zorgen

Elke dag beleeft u met uw kinderen, familie en vrienden mooie momenten. 
De herinnering aan die momenten maakt u onvergetelijk, maar helaas niet 
onsterfelijk.

Sta er dus nu al eens bij stil dat een uitvaart al gauw zo’n 3.000 à 5.000 euro 
kost. Of meer, afhankelijk van de wensen van de overledene of diens 
nabestaanden.

Reken daarbij nog enkele extra’s zoals bijvoorbeeld de koffietafel, zerk, 
concessie, ... dan komen we al snel aan bedragen van 7.000 euro en meer. 
Dat is een stevig bedrag. En de kosten voor een uitvaart zullen in de 
toekomst mogelijk nog stijgen.

Daarom is het verstandig om vandaag al eens na te denken over uw afscheid. 
Ook al ligt dat nog jaren of zelfs decennia van u verwijderd.

Voor een klein maandelijks bedrag regelt DELA later alles, de dag dat u er niet 
meer bent. In nauw overleg met de nabestaanden. Zo moeten uw partner, 
kinderen en familie naast hun verdriet niet ook nog eens de financiële, 
administratieve en praktische lasten van de uitvaart dragen.

Denk nu al aan later, met DELA

Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste 

momenten uit hun leven. Dat is de specialiteit van 

DELA. We doen dit al meer dan 75 jaar, tot grote 

tevredenheid van onze klanten.

De dag dat ú er niet meer bent, zorgt DELA  

ervoor dat alles betaald en geregeld wordt.  

In nauw overleg met de nabestaanden. Van de 

uitvaartkosten tot praktische hulp, begeleiding, 

advies en bijstand voor uw nabestaanden.  

Hun verdriet kunnen we niet wegnemen,  

de kosten en de zorgen wel. 

DELA alarmcentrale : +32 78 05 05 78 
DELA staat altijd en overal klaar. Op het moment dat uw nabestaanden 

ons nodig hebben, kunnen ze dag en nacht rekenen op een professionele 

service. Eén telefoontje, en wij doen wat er moet gebeuren. 24 uur op 24.



Bespaar uw nabestaanden de uitvaartkosten 
Met een DELA Uitvaartzorgplan betaalt u een maandelijkse bijdrage die binnen uw budget past. Dit bedrag voelt 
u nauwelijks in uw portemonnee, terwijl het later voor uw familie een groot verschil maakt. U bespaart er immers 
uw nabestaanden de kosten van uw uitvaart mee.

De meest zekere verzekering 
In tegenstelling tot andere verzekeringen, is een uitvaartverzekering de enige verzekering die u zeker ooit 
nodig zult hebben. Bovendien bepaalt u vrij het te verzekeren kapitaal tussen 1.500 en 10.000 euro. Dat is 
het bedrag dat gebruikt wordt om de uitvaartkosten te betalen. Kost uw uitvaart uiteindelijk minder dan 
het voorziene bedrag? Dan betaalt DELA het resterende saldo volledig terug aan de door u aangeduide 
begunstigde(n). Zijn bij uw overlijden nog niet alle premies betaald? Geen probleem... uw nabestaanden 
ontvangen toch het volledige verzekerde kapitaal.

Een uitvaartzorgplan hoeft niet duur te zijn
U betaalt een kleine maandelijkse bijdrage. Zonder verborgen of extra kosten.
 

Vooruitziend zijn met DELA,
dat is zorgen voor uw familie

Persoonlijke bijstand en advies

‘Als de uitvaart achter de rug is, begint het pas’, is een veelgehoorde 
uitspraak die helaas maar al te vaak waar is. Dan stuiten nabestaanden  
op allerlei zaken die nog geregeld moeten worden, terwijl ze soms niet eens 
weten dát ze die moeten regelen.

Een consulent nabestaandenzorg van DELA helpt bij al die praktische en 
administratieve beslommeringen. Onze medewerkers staan families ook 
emotioneel bij in deze moeilijke periode en kunnen tevens doorverwijzen 
indien er nood is aan een rouwpsycholoog of rouwverwerkingsgroep.

Waarmee helpt de consulent nabestaandenzorg? 

   Hij of zij brengt volgende instanties formeel op de hoogte van het overlijden: 

 Als de overledene al dan niet actief was: werkgever, vakbond, fonds voor 
arbeidsongevallen, fonds voor beroepsziekten, boekhouder, sociale- 
zekerheidsmaatschappij, kinderbijslagfonds, verhuurders/huurders, 
pensioendienst (Rijksdienst voor pensioenen, overheidspensioenen, …), 
ziekenfonds, Dienst Inschrijving Voertuigen, ...

 Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen: levensverzekering, 
schuldsaldoverzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering, 
brandverzekering, familiale polis, ...

 En verder nog: info over belastingaangifte overledene, afsluiten of 
overzetten van nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, tv, internet, …), 
opzeg abonnementen, verenigingen, …

   Hij of zij biedt u bijstand bij het deblokkeren van de rekeningen, verkrijgen 
van de erfrechtverklaring, akte van bekendheid, attest van erfopvolging, …

   Hij of zij geeft u advies over de aangifte van de nalatenschap, erfbelasting en 
informatie over terugbetalingen en verminderingen waar u eventueel recht 
op hebt.

Onze nabestaandenzorg geeft  
uw familie tijd om te rouwen

Verzekerd kapitaal 1.500 - 10.000 euro

Kinderdekking1 tot 18 jaar worden kinderen automatisch mee verzekerd 
op de polis van de ouders1

Verzorgingsclausule1, 2 optioneel

Persoonlijke bijstand door een 
consulent nabestaandenzorg van DELA

ja

Jaarlijkse indexering optioneel

1  Vanaf eenvoudige melding en n.v.t. bij koopsom. 
2   Indien u met 2 volwassenen aangesloten bent, kunt u kiezen voor extra zekerheid met de verzorgingsclausule. Er moet dan geen verdere bijdrage 

betaald worden nadat 1 van de 2 volwassenen is overleden (meerpremie van 10% en leeftijdsverschil ≤ 10 jaar).



   Een Uitvaartzorgplan hoeft niet duur te zijn. U betaalt een kleine 
maandelijkse bijdrage. Zonder verborgen of extra kosten.

   U bepaalt vrij het te verzekeren kapitaal: tussen 1.500 en 10.000 euro. 
De bijdragen hangen onder meer af van uw leeftijd bij aansluiting: hoe 
jonger u bent, hoe lager uw bijdrage.

   Het verlies van een kind wensen we niemand toe. Toch gebeurt het dat 
ouders hun kind moeten begraven. Daarom zijn kinderen tot 18 jaar in 
het Uitvaartzorgplan van DELA altijd mee verzekerd1. De ouders dienen 
hiervoor hun inwonend kind bij geboorte bij te laten schrijven in hun polis. 
Hiervoor moet u dus geen extra premie betalen. 

   U kiest zelf tot welke leeftijd u betaalt (maximaal tot 80 jaar). Nadien blijft 
u levenslang verzekerd. 

  U betaalt periodiek. Per maand, per kwartaal, per 6 maanden, per jaar, of 
eenmalig. 

  Een indexering is mogelijk. Om te garanderen dat het verzekerde bedrag 
van uw uitvaartverzekering gelijke tred houdt met de prijsstijgingen in de 
markt, kan u het bij DELA ‘indexeren’. Het verzekerde bedrag wordt dan 
elk jaar verhoogd in verhouding tot de gestegen kosten (op basis van de 
‘index der consumptieprijzen’). Zo bent u er zeker van dat uw polis de 
uitvaartkosten volledig blijft dekken. Wie zijn verzekering niet jaarlijks wil 
indexeren, kan het verzekerde bedrag ook om de 3 jaar verhogen in ver-
houding tot de gestegen kosten.

  Unieke verzorgingsclausule1,2: indien u met 2 volwassenen aangesloten 
bent, kunt u kiezen voor extra zekerheid met de verzorgingsclausule. 
Er moet dan geen verdere bijdrage betaald worden nadat 1 van de 2 
volwassenen is overleden.

Hoeveel kost een DELA 
Uitvaartzorgplan voor u?

Bereken uw persoonlijke maandelijkse 

bijdrage op www.dela.be

Een DELA Uitvaartzorgplan is 
voordeliger dan u denkt

1 Vanaf eenvoudige melding en n.v.t. bij koopsom
2 Meerpremie van 10% en leeftijdsverschil van ≤ 10 jaar.





DELA is dé uitvaartspecialist
DELA is veel meer dan een verzekeraar. We zijn dé uitvaartspecialist met 
ruim 75 jaar ervaring en we weten hoe we mensen tijdens een van de 
moeilijkste momenten in hun leven kunnen bijstaan. Met raad en daad.  
Voor, tijdens en na de uitvaart. Van repatriëring tot crematie en nabestaandenzorg.

Nabestaandenzorg is inbegrepen 
De consulent nabestaandenzorg van DELA helpt met de administratie en 
praktische zaken na de uitvaart en begeleidt en adviseert de nabestaanden. 

De kosten voor uw begrafenis of crematie zijn reeds geregeld 
Uw partner, kinderen en familie kunnen zich concentreren op een mooi en 
sereen afscheid zonder financiële zorgen. 

Bij DELA geldt steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer 
U of uw familie kiest zelf de begrafenisondernemer voor uw uitvaart. 

Alles verloopt volgens uw wensen en/of die van de nabestaanden
U of uw familie bepaalt hoe de uitvaart verloopt. DELA zorgt ervoor dat de 
kosten betaald worden voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. 

Een kleine prijs voor gemoedsrust
Een DELA Uitvaartzorgplan hoeft niet duur te zijn. Met een kleine maandelijkse 
bijdrage bespaart u uw nabestaanden later de kosten en zorgen van uw 
uitvaart. Dat brengt gemoedsrust, voor u én voor uw familie.  
Ook in geval van voortijdig overlijden wordt toch het volledige verzekerde 
kapitaal uitbetaald. Ook al hebt u slecht enkele keren een premie betaald.

Waarom kiezen voor een DELA 
Uitvaartzorgplan?

DELA is geen grootbank. DELA is geen verzekeringsmaatschappij “pure sang”. DELA maakt deel 

uit van een coöperatie. Dat betekent dat DELA niet kost wat kost winst moet maken en geen 

verantwoording moet afleggen aan aandeelhouders zoals grootbanken meestal wel moeten doen.  

Kiezen voor DELA is kiezen voor een maatschappelijk geëngageerde en door waarden gedreven 

organisatie die de coöperatieve gedachte in al haar “doen en laten” zeer hoog in het vaandel draagt!

Over DELA



DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. – Belgisch bijkantoor (ondernemingsnr. 0665.931.229) gelegen te Noorderplaats 5 bus 2 te 2000 Antwerpen, bijkantoor van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., 
vennootschap naar NL recht (KvK-nummer 17078393), gelegen te Oude Stadsgracht 1, 5611DD Eindhoven, NL, toegelaten voor Tak 21 levensverzekeringen onder codenr. 2864; fabrikant DELA Uitvaartzorgplan, 
levensverzekering Tak 21 onderworpen aan BE recht - dekt levenslang uw uitvaartkosten voor het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Klachten: contact@dela.be of Ombudsman Verzekeringen (de Meeûsplantsoen 35, 
1000 Brussel). Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel de Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn bindend.
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Bespaar uw familie financiële  
en praktische zorgen:
vraag vrijblijvend meer informatie 
over een DELA Uitvaartzorgplan.

Of contacteer uw verzekeringsmakelaar:

Volg ons ook op

-   Zo zijn de kosten voor uw uitvaart gedekt.
-   Uw nabestaanden krijgen bovendien hulp en advies bij alle 

administratieve en praktische zaken. Zowel vóór, tijdens als na  
de uitvaart.

Ga naar www.dela.be voor meer info en 
doe vrijblijvend de premieberekening.


