
Begrafenis

Hoeveel kost een begrafenis?
Een weerspiegeling van wie u was tijdens het leven ... Daar gaat het om bij een gepersonaliseerde uitvaart. 
Gemiddeld kost een begrafenis tussen 6.000 euro en 7.000 euro. Maar wat zijn de kosten van een begrafenis op 
maat? Hieronder vindt u een overzicht van het totale kostenplaatje.

Belangrijk: dit zijn richtprijzen. Ze kunnen niet aanzien worden als een reëel prijsvoorstel. Voor een persoonlijke 
offerte bezoekt u best nu al een begrafenisondernemer naar keuze. De uitvaartondernemer zorgt steeds voor 
een afscheid naar ieders budget. 

Basiskosten

∙ Ophaling, verzorging en opbaring van de overledene: 600 euro
∙ Organisatie begroeting van de overledene: 215 euro
∙ Administratieve formaliteiten: variabel per afscheidsceremonie

De plechtigheid

Kerk, moskee, synagoge of andere Aula, begraafplaats, tuin of andere

∙ Religieuze locatie: 275 euro
∙ Lijkwagen: 225 euro
∙ Ceremonie: 470 euro

∙ Aula: 250 euro
∙ Lijkwagen: 225 euro
∙ Ceremonie: 470 euro

Religieuze plechtigheid Burgerlijke plechtigheid

• In volle grond: Gratis / met concessie*
• In een grafkelder: Prijs afhankelijk per gemeente

• Grafsteen: Afhankelijk van de keuze kan het 
bedrag 2.000 euro en meer bedragen.

Begraving Grafsteen

*concessie: een vergunning voor een aangekochte laatste rustplaats. De prijs en de duur van een concessie verschillen vaak per gemeente. Raadpleeg steeds 
de dienst burgerzaken voor de juiste prijs.



Overige kosten

Rouwmaaltijd of receptie
• De prijs van een rouwmaaltijd of receptie is afhankelijk van de keuze van de locatie en de maaltijd 
  (enkel broodjes, een warme maaltijd, soorten drank, … )

Drukwerk
• Rouwbrieven of -kaarten: 150 euro voor 100 brieven
• Rouwprentjes: 200 euro voor 100 rouwprentjes
• Postzegels: 1,75 euro/stuk

Rouwbericht
• In nationale krant: vanaf 900 euro
• In regionale krant: vanaf 600 euro
• Online rouwbericht op ingedachten.be: gratis (mét mogelijkheid tot online condoleren)
 
Kist
• Sober: 675 euro
• Fineer: 925 euro
• Vol hout (eik of mahonie): 1.100 euro
• Gepersonaliseerde kist: 1.500 euro

Extra’s
• Bloemen
• Fotokader
• Asjuwelen of vingerafdrukhangers
• Kruisje op de kist/voorlopig kerkhofkruisje/naamplaatje
• Grafzerk
• Gedenkplaat urnenveld/columbarium
• Porseleinen foto

Disclaimer: de vermelde prijzen zijn gemiddelde richtprijzen (indicatief). DELA heeft deze indicatieve lijst zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Deze indicatieve 
lijst is echter geen individueel prijsvoorstel, evenmin een individueel aanbod. Voor een gedetailleerde offerte op maat verwijzen we u graag naar een DELA 
begrafenisondernemer in uw buurt. Aan deze indicatieve lijst kunnen bijgevolg geen individuele contractuele rechten worden ontleend.

Dankzij het DELA Uitvaartzorgplan bent u gerust
Zoals u merkt, komt er heel wat kijken bij een uitvaart. Toch kunt u vele zaken op voorhand regelen. Met een 
uitvaartverzekering bespaart u uw nabestaanden bijvoorbeeld de kosten en zorgen van uw afscheid. Een mooi 
gebaar waar ze u later dankbaar voor zullen zijn. Bereken uw premie voor een DELA Uitvaartzorgplan op 
dela.be.

Ontvangt u graag een uitvaartprijs op maat? Maak dan een afspraak bij één van onze begrafenisondernemers 
voor een persoonlijke offerte of bereken de uitvaartkosten online.

https://www.dela.be/nl/uitvaartverzekering/bereken-uw-premie
https://www.dela.be/nl/uitvaart-verzorgen/tijdens-de-uitvaart/vind-een-begrafenisondernemer
https://www.dela.be/nl/uitvaart-verzorgen/tijdens-de-uitvaart/uitvaartkosten


Kerk, moskee, synagoge of andere Aula, begraafplaats, tuin of andere

∙ Religieuze locatie: 275 euro
∙ Lijkwagen: 225 euro
∙ Ceremonie: 470 euro
∙ Transport crematorium: 330 euro
∙ Crematie: 470 euro

∙ Aula: 250 euro
∙ Lijkwagen: 225 euro
∙ Ceremonie: 470 euro
∙ Transport crematorium: 330 euro
∙ Crematie: 470 euro

Religieuze plechtigheid Burgerlijke plechtigheid

De plechtigheid

Crematie

Hoeveel kost een crematie?
Een weerspiegeling van wie u was tijdens het leven ... Daar gaat het om bij een gepersonaliseerde uitvaart. 
Gemiddeld kost een crematie tussen de 5.000 euro en 6.000 euro. Maar wat zijn de kosten van een crematie op 
maat? Hieronder vindt u een overzicht van het totale kostenplaatje. 

Belangrijk: dit zijn richtprijzen. Ze kunnen niet aanzien worden als een reëel prijsvoorstel. Voor een persoonlijke 
offerte bezoekt u best nu al een begrafenisondernemer naar keuze. De uitvaartondernemer zorgt steeds voor 
een afscheid naar ieders budget.  

Basiskosten

∙ Ophaling, verzorging en opbaring van de overledene: 600 euro
∙ Organisatie begroeting van de overledene: 215 euro
∙ Administratieve formaliteiten: variabel per afscheidsceremonie

Disclaimer: de vermelde prijzen zijn gemiddelde richtprijzen (indicatief). DELA heeft deze indicatieve lijst zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Deze indicatieve 
lijst is echter geen individueel prijsvoorstel, evenmin een individueel aanbod. Voor een gedetailleerde offerte op maat verwijzen we u graag naar een DELA 
begrafenisondernemer in uw buurt. Aan deze indicatieve lijst kunnen bijgevolg geen individuele contractuele rechten worden ontleend.



Overige kosten

De bestemming van de as
∙ Asverstrooiing: Is in principe altijd gratis in de gemeente waar de overledene woont. 
   Gebeurt de asverstrooiing elders, dan kan de gemeente hiervoor extra kosten aanrekenen.
∙ Thuisbewaring: Gratis
∙ Urnenmuur of columbarium: Gratis of met concessie*
∙ Urnenkelder: Prijzen afhankelijk per gemeente
∙ Urnengraf (volle grond): Gratis of met concessie*
∙ Verstrooiing op zee: De prijs is afhankelijk van de rederij die de asverstrooiing verzorgt. Maar de gemiddelde    
   verstrooiing op zee start vanaf 325 euro.

Rouwmaaltijd of receptie
• De prijs van een rouwmaaltijd of receptie is afhankelijk van de keuze van de locatie en de maaltijd   
  (enkel broodjes, een warme maaltijd, soorten drank, … )

Drukwerk
• Rouwbrieven of -kaarten: 150 euro voor 100 brieven
• Rouwprentjes: 200 euro voor 100 rouwprentjes
• Postzegels: 1,75 euro/stuk

Rouwbericht
• In nationale krant: vanaf 900 euro
• In regionale krant: vanaf 600 euro
• Online rouwbericht op ingedachten.be: gratis (mét mogelijkheid tot online condoleren)
 
Urne en kist
• Urne: +- 150 euro
• Sobere kist: 675 euro
• Fineer: 925 euro
• Vol hout (eik of mahonie): 1.100 euro
• Gepersonaliseerde kist: 1.500 euro

Extra’s
• Bloemen
• Fotokader
• Asjuwelen of vingerafdrukhangers
• Kruisje op de kist/voorlopig kerkhofkruisje/naamplaatje
• Grafzerk
• Gedenkplaat urnenveld/columbarium
• Porseleinen foto

*concessie: een vergunning voor een aangekochte laatste rustplaats. De prijs en de duur van een concessie verschillen vaak per gemeente. Raadpleeg steeds 
de dienst burgerzaken voor de juiste prijs.

Dankzij het DELA Uitvaartzorgplan bent u gerust
Zoals u merkt, komt er heel wat kijken bij een uitvaart. Toch kunt u vele zaken op voorhand regelen. Met een 
uitvaartverzekering bespaart u uw nabestaanden bijvoorbeeld de kosten en zorgen van uw afscheid. Een mooi 
gebaar waar ze u later dankbaar voor zullen zijn. Bereken uw premie voor een DELA Uitvaartzorgplan op 
dela.be.

Ontvangt u graag een uitvaartprijs op maat? Maak dan een afspraak bij één van onze begrafenisondernemers 
voor een persoonlijke offerte of bereken de uitvaartkosten online.

https://www.dela.be/nl/uitvaartverzekering/bereken-uw-premie
https://www.dela.be/nl/uitvaart-verzorgen/tijdens-de-uitvaart/vind-een-begrafenisondernemer
https://www.dela.be/nl/uitvaart-verzorgen/tijdens-de-uitvaart/uitvaartkosten

