
wat kost een uitvaart?

Wat komt er allemaal bij een 
uitvaart kijken en hoeveel kost het?
Onderstaande Uitvaartkostenwijzer geeft u een indicatief overzicht 

van wat er allemaal bij een uitvaart komt kijken en stelt u in staat om 

eenvoudig en snel de kosten bij elkaar op te tellen.

SOBER BASIS LUXE

vaste kosten € 1.600 € 1.600 € 1.600

bijkomende 
kost voor 
crematie

€ 650 € 650 € 650

kist € 650 € 1.300 € 2.000

sierurne 
(enkel bij
crematie) 

€ 100 € 250 € 500

uitvaart-
plechtigheid

€ 200 € 200 € 200

volgauto’s
€ 150
1 auto

€ 300
2 auto’s

€ 450
3 auto’s

koffietafel
(50 personen)

€ 550 
receptie

€ 750
koude maaltijd

€ 1.000
warme

maaltijd

rouwbrieven
€ 250

150 stuks
€ 300

200 stuks
€ 350

300 stuks

bidprentjes
€ 125

100 stuks

€ 300
200 stuks
met foto

€ 375
300 stuks
met foto

rouw-
advertentie

€ 350 € 700 € 1.050

bloemen € 150 € 300 € 450

grafmonument
begrafenis
crematie

€ 1.750
€ 250

€ 2.500
€ 750

€ 3.500
€ 1.250



DELA is een coöperatieve organisatie die mensen helpt op een waardige manier afscheid nemen. Dit 
helpen komt voort uit een diep geworteld maatschappelijk engagement.
Onze hulp bestaat er uit, dat wij de financiële en praktische zorgen voor, tijdens en na een uitvaart 
in handen nemen. Hierbij streven we ernaar ieders verwachting te overtreffen. Met respect voor het 
leven, verleden en tradities zorgen we voor een blijvende herinnering voor iedereen. 
Dankzij onze medewerkers kunnen wij dit realiseren. Zij zijn het kloppend hart van onze organisatie. 
Een hart dat gedreven wordt door betrokkenheid, integriteit en ondernemerschap.
Wij communiceren eenvoudig en transparant in een wereld die steeds complexer wordt.

DELA, zo zorgen wij voor elkaar. 
 1937 Eindhoven
 tegen “onrecht”
 DELA = Draagt Elkanders Lasten
 maakt deel uit van een coöperatie
 sinds 1989 in België
 anno 2010: DELA grootste uitvaartorganisatie van België (Benelux)
 januari 2013: meer dan 700.000 verzekerden in België 

Uitvaartzorgplan

Wat houdt uw Uitvaartzorgplan in?
 

Verzekerd kapitaal 1.500 - 10.000 euro

Kinderdekking tot 18 jaar

Persoonlijke bijstand door een consulent nabestaandenzorg van DELA ja

Winstdeling ja

Verzorgingsclausule* optioneel

Jaarlijkse indexering optioneel

 
* Indien u met 2 volwassenen aangesloten bent, kunt u kiezen voor extra zekerheid met de verzorgingsclausule. Er moet 

immers geen verdere bijdrage betaald worden nadat 1 van de 2 volwassenen overlijdt (meerpremie van 10%). Daarenboven 
moet het leeftijdsverschil tussen beide Verzekerden niet meer dan 10 jaar bedragen en moeten ze voor een gelijk kapitaal 
verzekerd zijn.

Voorbeeld Uitvaartzorgplan

Jan (37 jaar) en Kristel (35 jaar) kiezen voor een 
Uitvaartzorgplan zonder verzorgingsclausule met een 
eindleeftijd op 60. Het verzekerde kapitaal bedraagt 
3.000 euro per volwassene. Hun kinderen Victor (11 jaar) 
en Arthur (7 jaar) zijn automatisch mee verzekerd tot 18 jaar.

Maandelijks te betalen premie voor Jan en Kristel :
Jan :   3 x 2,73 euro =   8,19 euro
Kristel :   3 x 2,50 euro  =   7,50 euro
TOTAAL :     15,69 euro

Onze missie

Concept

risicodekking
spaarelement 

prefinanciering van 
een zekere uitgave

bijstand alarmcentrale

078 05 05 78



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, socialezekerheidsmaatschappij, 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: opstarten voogdijprocedure, 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, successierechten en informatie over 
terugbetalingen en verminderingen waar u recht op hebt.

Nabestaandenzorg schematisch

 

Wat komt er allemaal bij een uitvaart kijken en hoeveel kost het?

Een waardige uitvaart kost tussen de 3.000 en 5.000 euro zonder koffietafel, de concessie voor de 
begraafplaats of de grafsteen. Met deze kosten erbij kom je al gauw op 7.000 euro en meer, afhankelijk 
van de wensen van de overledene of diens nabestaanden.
Neem een kijkje op www.dela.be (uitvaartverzekering / hoeveel kost een uitvaart) en bereken hoeveel 
de uitvaart zou kunnen kosten. Deze berekening geeft een indicatie weer van de uitvaartkosten.

Ook op het internet willen wij onze missie uitdragen en onze rol als 
uitvaartspecialist versterken. Daarmee lanceerden we:

 www.ingedachten.be: online rouwregister en herinneringsruimte waar bezoekers hun medeleven 
betuigen aan nabestaanden.

 www.safeinheaven.be: de digitale kluis die bezoekers gratis kunnen vullen met informatie voor hun 
nabestaanden.

 www.beforeyougo.be: de portaalsite met een schat aan informatie over de dood en het rouwproces.

volg ons ook op: 

binnen 24u neemt de 
consulent nabestaan-
denzorg contact op 
met de familie om een 
afspraak te maken na 
de uitvaart

na de 
melding

na de 
melding

consulent 
nabestaandenzorg 
komt langs bij 
de nabestaanden 
inventariseert 
en regelt alle 
formaliteiten

uitvaartondernemer 
regelt de uitvaart met 
de nabestaanden

DELA zorgt voor de administratieve afhandeling van het 
overlijdensdossier en betaalt de facturen*.   *volgens verzekerd kapitaal

na de 
uitvaart

DELA alarmcentrale
078 05 05 78
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