
Een goede voorbereiding

Uitvaartwensen en -mogelijkheden



Coöperatie DELA
Wie wij zijn

Waarom zou je wachten 

met iets moois zeggen?

Want, wat je meegeeft, 

is wat je achterlaat

We zijn er voor elkaar, of je nu wel 

of niet (bij ons) verzekerd bent. 



Zekerheid om de uitvaart te betalen

Nabestaanden verzorgd achterlaten

Goed gevoel

Z E K E R H E I D

Alles goed geregeld

Je weet maar nooit

Waarom iets regelen?
Voorregelingen



• Wel of geen overlijden in zicht

• Zelf over nadenken en noteren

• Officieel vastleggen bij notaris

• Kosteloos gesprek met een  

uitvaartverzorger, ongeacht wel of niet 

verzekerd

Hoe?
Voorregelingen



Wilsverklaring

• Volledige naam, datum en handtekening

• Wensen rondom uitvaart en levenseinde

• Kunt u zelf opstellen

Officieel vastleggen 
Voorbereiden

Levenstestament

• Via notaris

• Wat mag geregeld worden wanneer u niet 

langer wilsbekwaam bent?

• Financiële zaken goed regelen

De DELA Voorelkaardesk helpt leden kosteloos bij vragen over een testament, 

voogdij, mantelzorg of een schenking.



Om te beginnen
Keuzes maken

Uitvaartwensen zijn heel persoonlijk. Er kan tegenwoordig veel, 

maar niet alles moet. Kies voor wat past bij u en uw nabestaanden.

Om te beginnen: 

• Begraven of cremeren

• Kerkelijke uitvaart

• Formeel of informeel

• Besloten kring of grote kring

• Adressenlijst



Vele mogelijkheden
Keuzes maken



Opbaren en verzorgen
Keuzes maken

• Opbaring thuis of in uitvaartcentrum

• 24 uurs kamer

• Verzorging met familie



Uitvaartdienst
Keuzes maken

• Locatie

• Hoe persoonlijk wilt u het afscheid maken?

• Muziek

• Presentatie foto- of filmmateriaal

• Koffietafel na de plechtigheid



Drukwerk
Keuzes maken

• Teksten/gedicht voor de rouwbrief

• Advertentie in de krant

• Gedachtenisprentje of alternatief



Wensenboekje
Voorbereiden

Online beschikbaar via de website 

https://www.dela.nl/wensenboek

Offline telefonisch aan te vragen via 

onze klantenservice 040 260 16 36.



Inspiratiegids
Voorbereiden

• Gids met diverse voorbeelden en mooie 

verhalen

• Stap voor stap langs de mogelijkheden

• Per mail en per post te ontvangen. Via mail 

regiowestbrabant_zeeland@dela.org kunt u 

het boekje aanvragen. 



Persoonlijk gesprek
Voorbereiden

Laat u zich liever in een persoonlijk gesprek adviseren?  De meeste 

uitvaartondernemers bieden deze mogelijkheid.  Kies voor wie bij u past.

Bij Coöperatie DELA:

• Ervaren collega met kennis van nazorg

• Geen kosten, of u nu wel of niet (bij ons) verzekerd  bent

Een afspraak maken kan telefonisch 

via ons regiokantoor 0165-303053.



Samen zorgen 
voor een mooi afscheid.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Een overlijden melden kan 24/7 
Tel. 0800 – 955 66 55


