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Tarieven 2017 Crematorium Hilversum, inclusief asuitgifte 

Crematie vanaf 12 jr incl. 2 uur gebruik van faciliteiten 
(1 uur plechtigheid en 1 uur koffiekamer) 
Bij afwijkende tijden plechtigheid dit aan te geven op het lvc formulier 

€ 1.300,00 
 

Crematie vanaf 12 jr incl. 1 uur gebruik van faciliteiten 
(1 uur plechtigheid of 1 uur koffiekamer) 
Op het lvc formulier aangeven van welke ruimte gebruik wordt gemaakt. 

€ 1.045,00 
 

Crematie vanaf 12 jr excl. gebruik aula en koffiekamer in aanwezigheid van 
familie 

€ 825,00 

Crematie vanaf 12 jr excl. gebruik aula en koffiekamer zonder aanwezigheid 
van familie 

€ 650,00 
 

Crematie tot 12 jr incl. 2 uur gebruik van faciliteiten 
(1 uur plechtigheid en 1 uur koffiekamer) 
Bij afwijkende tijden plechtigheid dit aan te geven op het lvc formulier 

€ 650,00 

Crematie tot 12 jr incl. 1 uur gebruik van faciliteiten 
(1 uur plechtigheid of 1 uur koffiekamer) 
Op het lvc formulier aangeven van welke ruimte gebruik wordt gemaakt. 

€ 522,50 

Crematie tot 12 jr excl. gebruik aula en koffiekamer in aanwezigheid van 
familie 

€ 412,50 
 

Crematie tot 12 jr excl. gebruik aula en koffiekamer zonder aanwezigheid 
van familie 

€ 325,00 

(Verlenging) gebruik aula en/of koffiekamer per 30 minuten € 110,00 

 

Asbestemmingen Noorderbegraafplaats en Zuiderhof Hilversum 

Urnengraf (Zuiderhof urnenbos, Noorderbegraafplaats Dudokveld of 
urnengraf op rij) inclusief grafrecht en onderhoud voor 10 jaar 

10 jr € 1.332,00 

Urnennis in urnenheuvel (Zuiderhof, gesloten nis) inclusief grafrecht en 
onderhoud voor 10 jaar 

10 jr € 1.332,00 
 

Columbarium (Zuiderhof open nis) inclusief grafrecht en onderhoud voor 10 
jaar 

10 jr € 1.819,00 
 

Columbarium (Zuiderhof gesloten nis, Noorderbegraafplaats gesloten nis) 
inclusief grafrecht en onderhoud voor 10 jaar 

10 jr € 2.319,00 
 

Bijzetten urn in bestaand particulier (urnen)graf of nis (exclusief 
grafrechten/onderhoud)  

  € 250,00 
 

Verstrooiing terrein in aanwezigheid van familie inclusief gedenkplaatje 
(Noorderbegraafplaats en Zuiderhof) 

  € 200,00 
 

Verstrooiing op algemeen veld zonder familie zonder gedenkplaatje Inbegrepen in 
crematietarief 
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