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Crematie 
  

Afscheid met gebruik van accommodatie, 60 minuten 1.405,00 

Afscheid met gebruik van accommodatie, 90 minuten 1.475,00 

Afscheid met gebruik van accommodatie, 120 minuten 1.655,00 

Afscheid met gebruik van accommodatie, 150 minuten 1.825,00 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief: 
• de ontvangst van u en uw gasten 
• een half uur gebruik familiekamer voor aanvang dienst 
• de afscheidsplechtigheid, inclusief gebruik beeld, geluid en piano 
• condoleance / het samenzijn na afloop 
• de crematie van de overledene 
• bijzetting van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium en de volgende asbestemmingen:  

• Asafgifte aan de opdrachtgever 
• Verstrooiing zonder bijzijn familie, op zee of op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen in Arnhem 

• deze tarieven gelden van maandag t/m zaterdag, ook in de avond 
• voor een crematie op zondag geldt een toeslag van € 600,00 

 
In overleg en onder voorbehoud heeft u de mogelijkheid om bij de invoer van de overledene aanwezig te zijn. 

 

Afscheid met gebruik accommodatie, 30 minuten  956,00 

Bovenstaand tarief is inclusief: 
• de ontvangst van u en 11 van uw gasten in een familiekamer 
• inclusief koffie, thee en fris 
• de crematie van de overledene 
• bijzetting van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium en de volgende asbestemmingen:  

• Asafgifte aan de opdrachtgever 
• Verstrooiing zonder bijzijn familie, op zee of op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen in Arnhem 

• dit tarief geldt van maandag t/m zaterdag ook in de avond 
• voor een crematie op zondag geldt een toeslag van € 600,00 

Bovenstaand tarief is een basistarief. Specifieke wensen en aanpassingen om het afscheid persoonlijker te maken, kunt u altijd 
aanvragen. In overleg en onder voorbehoud heeft u de mogelijkheid om bij de invoer van de overledene aanwezig te zijn. 

 

Afscheid zonder gebruik accommodatie  756,00 

Bovenstaand tarief is inclusief: 
• de crematie van de overledene 
• bijzetting van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium en de volgende asbestemmingen:  

• Asafgifte aan de opdrachtgever 
• Verstrooiing zonder bijzijn familie, op zee of op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen in Arnhem 

• dit tarief geldt van maandag t/m zaterdag ook in de avond 
• voor een crematie op zondag geldt een toeslag van € 600,00 

•  

Afscheid zonder gebruik accommodatie bij aanlevering vóór 09.30 uur 595,00 

Hetzelfde als bovenstaand, met de voorwaarde dat de overledene tussen 08.30 uur en 09.30 uur wordt aangeleverd. 
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Afscheid foetus met gebruik accommodatie, 30 minuten 300,00 

Bovenstaand tarief is inclusief: 
• de ontvangst van u en uw gasten 
• inclusief koffie, thee en fris 
• een half uur gebruik familiekamer 
• de crematie van de foetus 
• bijzetting van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium en de volgende asbestemmingen:  

• Asafgifte aan de opdrachtgever 
• Verstrooiing zonder bijzijn familie, op zee of op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen in Arnhem 

• de asafgifte aan de opdrachtgever is mogelijk vanaf 1 dag na de crematie 
• dit tarief geldt van maandag t/m zaterdag 
 
Bovenstaand tarief is een basistarief. Specifieke wensen en aanpassingen om het afscheid persoonlijker te maken, kunt u altijd 
aanvragen. In overleg en onder voorbehoud heeft u de mogelijkheid om bij de invoer van de overledene aanwezig te zijn. 

Afscheid foetus zonder gebruik accommodatie 165,00 

Bovenstaand tarief is inclusief: 
• de crematie van de foetus 
• bijzetting van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium en de volgende asbestemmingen:  

• Asafgifte aan de opdrachtgever 
• Verstrooiing zonder bijzijn familie, op zee of op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen in Arnhem 

• de asafgifte aan de opdrachtgever is mogelijk vanaf 1 dag na de crematie 
• dit tarief geldt van maandag t/m zaterdag 

 

Verlenging  
Verlenging van gebruik familiekamer, aula of restaurant per 15 minuten 100,00 

Rouwbezoek  
Rouwbezoek voorafgaande aan de dienst in de aula (30 minuten) 175,00 

Gebruik accommodatie zonder crematie  
Gebruik per 60 minuten 649,00 

Toelichting crematietarieven  
• Het crematorium is wettelijk verplicht om de as gedurende 1 maand na de crematie in bewaring te houden. Na afloop van deze 

maand kunt u over de as beschikken. 
• Met een foetus wordt bedoeld een te vroeg geboren kind tot 24 weken zwangerschap dat minder dan 24 uur heeft geleefd. 
• Voor een crematie van een kind tot 12 jaar brengen wij € 300,00 op het betreffende tarief in mindering. Met een kind wordt ook 

bedoeld een foetus vanaf 24 weken zwangerschap en een foetus van minder dan 24 weken zwangerschap, die meer dan 24 uur 
heeft geleefd. 

• Voor een crematie en/of plechtigheid op zondag geldt een toeslag van € 600,00. 
• Voor aanvullende wensen die buiten het pakket vallen kan een meerprijs berekend worden. 
• Een technische crematie 30 minuten is exclusief aulamedewerker en Algemeen assistent. 
• Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op gebruik van aula en restaurant, waarbij de tijdsbesteding fifty-fifty is. In overleg is deze 

tijdsbesteding uitwisselbaar voor maximaal 15 minuten en zolang het totale tijdsgebruik binnen de gereserveerde tijd blijft. 

Toelichting invoer met familie 
• In overleg en onder voorbehoud heeft u de mogelijkheid om tijdens de invoer aanwezig te zijn in de ovenruimte. 
• Invoer met familie is mogelijk tot maximaal 10 personen. 
• Invoer met familie valt te allen tijde binnen de gereserveerde tijd en pakket. 
• Indien invoer met familie binnen de tijd niet mogelijk is, kan de familie op een door ons nader te bepalen tijdstip aanwezig zijn.  
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Beeld- en geluidsopnamen  

In verband met de privacywetgeving mogen wij slechts beeld- en geluidsopnamen van de plechtigheid maken op expliciet verzoek van de 
opdrachtgever (handtekening opdrachtgever op het aanvraagformulier). Na toestemming van opname worden alle beeld-en 
geluidsfragmenten automatisch na 30 dagen uit ons systeem verwijderd. Zonder dit verzoek is achteraf bestellen van beeld- of 
geluidsopnamen helaas niet mogelijk. 

 
Ondersteuning bij samenstellen van een foto en/of videopresentatie (per 15 minuten)  25,00 
Verzorgen van de foto- en/of videopresentatie t.b.v. de plechtigheid** 75,00 
Eenvoudige beeldopname van de plechtigheid op USB   65,00 
Professionele beeldopname van de plechtigheid op USB   900,00 
Verzorgen van een livestream tot   50 personen incl. opname op USB  125,00 
Verzorgen van een livestream tot 100 personen incl. opname op USB 150,00 
Verzorgen van een livestream tot 150 personen incl. opname op USB 200,00 
Verzorgen van een livestream tot 300 personen incl. opname op USB 400,00 
Verzorgen van een livestream onbeperkt aantal personen incl. opname op USB op aanvraag 
 
  
 
 
** Indien de familie of uitvaartondernemer niet op de hoogte is van audio/video mogelijkheden kunnen wij kleine aanpassingen doen dan 
wel de gehele presentatie van de dienst voor u verzorgen. U kunt bij ons foto’s of bestanden aanleveren en uw wensen kenbaar maken.  
 
 
Gebruik piano in beide aula’s. inclusief 
 
 
Graag ontvangen wij uiterlijk de dag van tevoren, voor 12.00 uur, uw audio/video bestanden zodat wij deze uitvoerig kunnen testen op 
kwaliteit. Indien u de bestanden na de aangegeven tijd aanlevert kunnen wij deze niet meer nakijken en kwaliteit garanderen. 
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Asbestemmingen 
  

Bijzettingen in asbewaarruimte van het crematorium  

Bijzetting van de as in de asbewaarruimte (6 maanden) inclusief 
Verlenging bijzetting in de asbewaarruimte met 1 jaar of gedeelte daarvan 120,00 

Bijzetting columbarium  

Bijzetting, verlenging of reservering enkele nis voor 1 jaar  120,00 
Bijzetting, verlenging of reservering enkele nis voor 5 jaar  480,00 
Bijzetting urn inclusief 

Bijzetting urnentuin, urnengraf en urnenmuur  

Bijzetting, verlenging of reservering enkel voor 1 jaar 150,00 
Bijzetting, verlenging of reservering enkel voor 5 jaar 600,00 
Bijzetting, verlenging of reservering dubbel voor 1 jaar  190,00 
Bijzetting, verlenging of reservering dubbel voor 5 jaar  760,00 
Bijzetting (extra) urn inclusief 
Aanvraag vergunning monument urnentuin inclusief 

Asverstrooiingen  

Op zee per schip, zonder familie inclusief 
Op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen, zonder familie inclusief 
3030 ZB / 3031 MB Op gemeentelijke begraafplaats Daelwijck zonder familie 162,00 
3035 Op gemeentelijke begraafplaats Daelwijck met familie 212,00 
Op het water per schip, in aanwezigheid van familie op aanvraag 

 

Overige inzake asbestemmingen  

Afgifte van de as aan de rechthebbende in een asbewaarbox inclusief 
Beschikbaar stellen van een extra asbewaarbox 25,00 
Asverzending binnenland 50,00 
Vullen van een nagedachtenisvorm (elders gekocht)*  35,00 
Vullen van een nagedachtenisvorm uitgevoerd in glas, porselein of ander breekbaar materiaal (elders gekocht)*  50,00 
Administratieve afhandelingskosten in verband met aanvraag vervroegde asafgifte bij de Officier van Justitie  70,00 
 
* Uitsluitend na beoordeling van een van onze medewerkers; het vullen is geheel op eigen risico  
 

 
  


