
‘Ik wil jou later niet met
onverwachte kosten achterlaten.’

DELA Depositofonds



Voorbeeld: wat levert het DELA Depositofonds je op?
Stel, je legt € 2.400 in. Je ontvangt jaarlijks 2,75% 
rente. Na vijf jaar is dit bedrag aangegroeid tot  
€ 2.749. En na twintig jaar tot € 4.129.

DELA Depositofonds

Je wilt de mensen van wie je houdt 
met liefde en zorg achterlaten als 
je wegvalt. Waarschijnlijk sta je 
daar liever niet bij stil. Maar om 
te zorgen dat jouw nabestaanden 
zich dan niet druk hoeven te maken 
over financiële zaken, is het goed 
om nu al zaken te regelen voor 
later. Met het DELA Depositofonds 
regel je nu dat straks bij overlijden 
geld vrijkomt om de uitvaartkosten 
te betalen. 

Wat is het DELA Depositofonds?
Met het DELA Depositofonds zet je 
eenvoudig geld opzij voor jouw uitvaart.  

Jouw nabestaanden kunnen dit bedrag 
gebruiken voor jouw begrafenis of 
crematie. Je kunt het geld dus niet 
eerder opnemen. Wanneer je overlijdt 
komt het volledige bedrag van het 
deposito vrij om de uitvaartkosten
van te betalen. 

Hoe werkt het?
Met het DELA Depositofonds betaal 
je geen maandelijkse premie. Je legt in 
één keer een geldbedrag in. Daarover 
ontvang je ieder jaar rente. Deze rente 
is gelijk aan de ECB-depositorente plus 
0,75 procentpunt en is minimaal 1,50% 
en maximaal 6% per jaar. De rente 
schrijven wij jaarlijks op 31 december 
bij. Je ontvangt hiervan een overzicht. 



Daarom kies je voor het DELA Depositofonds
• Acceptatie van iedereen; ongeacht leeftijd of gezondheid.
• Minimaal 1,50% rente per jaar over het geld dat je apart hebt gezet.
• Extra inleggen is altijd mogelijk.
• Gegarandeerde opbouw van vermogen voor jouw uitvaart.
• Het deposito valt in belastingbox 3, zonder extra vrijstelling.

Het DELA Depositofonds valt niet onder het depositogarantiestelsel.

Hoe hoog is de inleg?
Je bepaalt zelf de hoogte van de inleg. 
De minimuminleg is € 500 en de 
maximale totale inleg is € 25.000 per 
deelnemer. Het is hierbij belangrijk 
om te beseffen dat de daadwerkelijke 
kosten van een uitvaart altijd 
afhangen van de wensen van de over-
ledene of nabestaanden. Een uitvaart 
is helemaal naar wens in te vullen, wat 
kan zorgen voor uiteenlopende kosten. 

Veranderen jouw wensen? Dan kun  
je altijd een extra bedrag inleggen.  
Dit kan tot een totaal ingelegd 
bedrag van maximaal € 25.000. 
Het minimum bedrag om extra in te 
leggen is € 500. Voor een indicatie 
van uitvaartkosten kijk je op  
dela.nl/gemiddelde-uitvaartkosten.

Voor iedereen 
Het DELA Depositofonds biedt 
uitkomst als je geen langlopende 
uitvaartverzekering kunt of wilt 
afsluiten. Bijvoorbeeld door je  
leeftijd of om gezondheidsredenen.

Meer informatie
Wil je meer informatie over het DELA 
Depositofonds? Neem dan contact  
op met onze Klantenservice via  
040 260 16 36 of stuur een e-mail  
naar klantenservice@dela.org.

Afsluiten
Wil je het DELA Depositofonds afsluiten? 
Download dan het aanvraagformulier 
op dela.nl/depositofonds of ontvang een 
aanvraagformulier via e-mail. Deze kun 
je aanvragen via onze Klantenservice.



Wil je in de toekomst geen informatie meer over de diensten van coöperatie DELA 
ontvangen? Geef dit aan ons door via ons informatienummer, antwoordnummer  
of e-mailadres.

Je kunt de Algemene Voorwaarden bij DELA opvragen en je vindt deze terug  
op www.dela.nl. Je kunt aan deze brochure geen rechten ontlenen.

DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. is aanbieder van levensverzekeringen en  
bij AFM geregistreerd met nummer 12000437. DELA biedt alleen haar eigen producten 
aan. Je kunt klachten en geschillen schriftelijk indienen bij de afdeling Klachten en 
Complimenten van coöperatie DELA of mailen naar mijnervaring@dela.org. Als je er niet 
uitkomt, wend je dan tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

www.dela.nl 

www.twitter.com/delacooperatie

www.facebook.com/delacooperatie

Voor vragen bel je 040 260 16 36 
(bereikbaar op werkdagen van
8.00 tot 20.00 uur). 

klantenservice@dela.org 

coöperatie DELA
Antwoordnummer 77100
5600 TW Eindhoven
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