De motoruitvaart: een persoonlijk afscheid in het
teken van de motor
Een ceremonie op maat, in het teken van motorrijden
Met de motorclub of in besloten kring

Antwerpen, 23 oktober 2019 – De vraag naar persoonlijke uitvaartplechtigheden blijft maar
groeien. Meer dan ooit staan de levensstijl, hobby’s of interesses van de overledene centraal in
de afscheidsceremonie. Daarom lanceert uitvaartspecialist DELA ‘de motoruitvaart’.
“Uitvaarten blijven al lang niet meer beperkt tot een klassieke ceremonie. Waarom zou men ook slechts
kiezen voor de traditionele ceremoniewagen? Zeker als een dierbare overledene de vrijheid, kracht en
het ronkende geluid van zijn motor verkoos. Voor veel liefhebbers is motorrijden zoveel meer dan een
hobby. Het is een échte passie. De vraag om de liefde voor de motorfiets op te nemen in de ceremonie
komt dan ook geregeld voor. Vandaar dit initiatief “ aldus Marysia Kluppels van uitvaartspecialist DELA.

Een afscheid in het teken van motorrijden
Uitvaartspecialist DELA biedt de motoruitvaart aan als een afscheid dat helemaal in het teken staat van
de liefde voor het motorrijden. Geen ‘all-inclusive’ pakket, maar een originele ceremonie op maat. In
besloten kring of juist met de hele motorclub. De nabestaanden kiezen zelf welke uitvaartelementen ze
in de plechtigheid willen verwerken:
•
•
•
•

Een ‘laatste rit’ met een colonne motorrijders. Hiervoor kan zowel het geliefde motorvoertuig
van de overledene gebruikt worden als de “rouwmotor” van DELA.
Een al dan niet gepersonaliseerde urne of kist vervoerd op het rouwvoertuig.
Opbaring in het clubhuis en eventueel in de motorkledij van de overledene.
De kist versierd met insignes, badges, tekening of foto van de motor of bepaalde kleuren van
het favoriete motormerk.

•
•

Gepersonaliseerd drukwerk in de stijl van de motorclub of met tekening /foto van de motor In
geval van crematie is een motor-asjuweel eveneens mogelijk.
Ornament of gedenkplaat met logo of afbeelding van de motor.

Meer info en getuigenissen zijn terug te vinden op www.motoruitvaart.be.

Over DELA
DELA staat voor “Draagt Elkanders Lasten” en is gespecialiseerd in alles wat van ver of dichtbij te
maken heeft met afscheid. DELA bestaat reeds meer dan 80 jaar en is sinds 1989 aanwezig in België,
waar het bijna 800 medewerkers telt die helpen vóór, tijdens en na een uitvaart. DELA is vooral gekend
als uitvaartverzekeraar, maar heeft ook 55 hooggekwalificeerde uitvaartcentra op 112 locaties in België,
4 crematoria en een repatriëringscentrum op de luchthaven van Zaventem. Bovendien staan 25
consulenten nabestaandenzorg dagelijks klaar om de nabestaanden na de uitvaart te helpen met
praktische en administratieve beslommeringen. DELA doet ongeveer 80% van de repatriëringen en
begraaft 1 op de 10 Belgen. DELA staat er dan ook om gekend dé uitvaartspecialist van België te zijn.
Vanuit haar sociale betrokkenheid richtte DELA het DELAfonds op, dat initiatieven steunt die het
moeilijke moment rondom het afscheid draaglijker willen maken.
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