
Crematorium Noorderveld
Tarieven en mogelijkheden 2019

Crematieplechtigheid

Crematie, aula 30 minuten, koffiekamer 30 minuten € 1.200,00 
Crematie, aula 45 minuten, koffiekamer 45 minuten, aanvang plechtigheid 9.30 uur  € 1.200 00
Crematie, aula 45 minuten, koffiekamer 45 minuten € 1.395,00
Crematie, aula 60 minuten, koffiekamer 60 minuten € 1.575,00
Crematie, aula 75 minuten, koffiekamer 75 minuten € 1.765,00
Verlenging na aula 75 minuten, koffiekamer 75 per 30 minuten € 246,00

Inclusief (gebruik van):
- belangstellendenruimte
- familiekamer
- aula voor plechtigheid
- koffiekamer
- muziek en beeldinstallatie, ook orgel en vleugel
- bewaring asbus in de algemene nis, zes maanden
- verstrooiing van de as op de Noordzee óf afgifte van de as in één asbus 

De totaal gereserveerde tijd kan naar wens verdeeld worden tussen aula en  
koffiekamer, met uitzondering van de laatste 30 minuten, deze dienen in de koffiekamer of elders 
doorgebracht te worden.

De familie kan het half uur voorafgaand aan de plechtigheid gebruikmaken van  
de familiekamer.

Crematie, met begeleiding door familieleden, inclusief (gebruik van): € 937,00
- familiekamer en rouwkamer, totaal maximaal 30 minuten
- bewaring asbus in de algemene nis, zes maanden
- verstrooiing van de as op de Noordzee óf afgifte van de as in één asbus  

Crematie, zonder begeleiding van familieleden, inclusief: € 730,00
- bewaring asbus in de algemene nis, zes maanden
- verstrooiing van de as op de Noordzee óf afgifte van de as in één asbus  

Begrafenisplechtigheid

Plechtigheid voorafgaand aan begrafenis, inclusief (gebruik van) € 765,00
- belangstellendenruimte
- familiekamer
- aula voor plechtigheid (45 minuten)
- koffiekamer (45 minuten)
- half uur verlenging in verband met grafloop
- muziek en beeldinstallatie, orgel, vleugel 

Begrafenis

Alleen gebruik aula voor een begrafenisplechtigheid (zonder koffiekamer)  €  580,00
- belangstellenderuimte
- familiekamer
- gebruik aula 45 minuten
- muziek en beeld installatie 

Gebruik koffiekamer na een begrafenisplechtigheid voor de duur van 45 minuten  €  490,00 
(als de dienst elders heeft plaatsgevonden)   

De totaal gereserveerde tijd kan naar wens verdeeld worden tussen aula en koffiekamer, met 
uitzondering van de laatste 30 minuten. Deze dienen in de koffiekamer of elders doorgebracht te 
worden. 



Avondwake
- als hierboven, echter zonder half uur verlenging € 765,00

Gebruik koffiekamer na een begrafenis, wanneer de plechtigheid  € 490,00 
elders plaatsvindt 
Verlenging per 30 minuten  € 246,00 
 
De familie kan het half uur voorafgaand aan de plechtigheid gebruikmaken  
van de familiekamer.

Beeld, geluid en internet 

Internet-uitzending van de plechtigheid, dynamisch € 138,00 
Beeldopname van de plechtigheid op dvd € 55,00 
Geluidsopname van de plechtigheid op cd € 25,00

Opbaring, bezoek en condoléance

Opbaring per nacht, exclusief rouwbezoek € 95,00
Rouwbezoek op afspraak en alleen mogelijk na afloop van uitvaartplechtigheden.

Rouwbezoek (30 min.) € 30,00
Gebruik koffiekamer en opbaarkamer t.b.v. avondcondoléance, één uur
(30 min. condoleren, 30 min. voor naaste familie) € 158,00
Verlenging tijdsduur gebruik koffiekamer voor condoleance, per half uur € 158,00
Gebruik verzorgingsruimte, één uur € 185,00

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers 
geven graag antwoord op uw vragen.

Openingstijden 

Het kantoor en de administratie zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 16.30 uur.
Voor het reserveren van plechtigheden kunt u ons dag en nacht bereiken.

Crematorium en Uitvaartcentrum Noorderveld
Structuurbaan 1
3439 MA Nieuwegein
T 030 - 604 42 35
E noorderveld@monuta.nl
I www.crematoriumnoorderveld.nl
 
Volg Crematorium Noorderveld ook op Facebook  

Januari 2019, wijzigingen voorbehouden.


