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Crematie        
                                                     
Crematie met plechtigheid en gebruik faciliteiten       € 1375 

In dit tarief is begrepen: ontvangst van de familie in de familiekamer,   

ontvangst van uw gasten in de sfeervolle foyer voorafgaande aan de plechtigheid,  

gebruik van de ceremonieruimte inclusief gebruik van muziek- en presentatiemogelijkheid,  

gebruik van de foyer na de plechtigheid en crematie van de overledene.  

 

Crematie zonder plechtigheid en gebruik faciliteiten met familie     € 985 

In dit tarief is begrepen:  ontvangst van de nabestaanden  

met afscheidsmoment (30 minuten) en crematie van de overledene  

 

Crematie zonder gebruik faciliteiten zonder familie       € 895 

In dit tarief is begrepen: ontvangst van de overledene en crematie van de overledene.  

 

Crematie met plechtigheid en gebruik faciliteiten tot de leeftijd van een jaar   € 895 

 

Crematie foetus (tot 24 weken)         € 300 

 

Basistarief asbestemming         € 110 

 

Beeld en geluid 
Opname van de plechtigheid (CD, DVD, USB Stick)      € 45 

Streamen van gecodeerde plechtigheden        € 35 

Gebruik piano            € 75 

Extra CD, DVD of USB Stick          € 15 

  

Uitvaartcentrum 
Opbaren van de overledene in een opbaarkamer, per nacht     € 115 

Nabestaanden ontvangen een pas die 24 uur per dag toegang geeft tot de opbaarkamer. 

 De pas wordt na gebruik ingeleverd bij de administratie. 

 

Verlies toegangspas           € 25 

 

Condoleance 
In het uitvaartcentrum (exclusief catering), per uur       € 50 

In de foyer (exclusief catering), per uur        € 75 

 Een condoleance in de foyer is mogelijk na 19:30 uur 
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Asbestemmingen 
De as wordt in elk geval gedurende een maand (wettelijke termijn) bijgezet in de  

Algemene Nis van ons crematorium. De Algemene Nis is niet toegankelijk voor  

nabestaanden en/of opdrachtgevers.  

Na een maand mag u een andere bestemming kiezen voor de as. 

 

Basistarief asbestemming         € 110 

Onder het basistarief vallen de volgende asbestemmingen: 

Afgifte, verzending of overbrenging (exclusief verzendkosten) van de as in een standaardasbus  

Bijzetting in de Algemene Nis voor een half jaar (inclusief de eerste maand) 

Verstrooien op een strooiveld van ons gedenkpark (met of zonder nabestaanden) 

 

Bijzetting in de Algemene Nis 
Verlenging per jaar           € 110 

 

Verstrooiing van de as 
Per schip op zee          op aanvraag 

Vanuit een vliegtuig          op aanvraag 

 

Bijzetting in een urnenzuil 
Een jaar            € 135 

Vijf jaar            € 600 

 

Bijzetting in een grafkeldertje 
Een jaar            € 135 

Vijf jaar            € 600 

 

Begraven in de ‘Ring of Eternity’ 
Begraven van een bio-urn in de Ring of Eternity, inclusief  stapsteen    € 450 

 

Adoptieboom          
Het laten planten van een adoptieboom met verstrooimogelijkheid   op aanvraag 

 

Nagedachtenisvormen 
Wij bieden een uitgebreid assortiment nagedachtenisvormen: 

Sierurnen – Sieraden – Glasrelieken - Bio-urnen 

We informeren u graag over alle mogelijkheden.  

 
Vullen van een urn (elders verkregen)      € 25 

 

Afgifte van de as in een strooikoker        € 25 


