
   

Voor zover BTW van toepassing is, zijn onze tarieven inclusief BTW; wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op al onze diensten en 
leveringen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar op het crematorium en staan op onze website. 

Tarieven 2023 

Cremeren 
 

Basistarief           € 1645,00 

Basistarief, kind tot 18 jaar        €   822,50 
 

Dit tarief omvat gebruik aula gedurende 1 uur, gebruik condoleanceruimte gedurende 1 uur, 
crematie, bewaring as in het crematorium gedurende 6 maanden, verstrooiing zonder aanwezigheid 
van nabestaanden of afhalen van de as in een neutrale asbox. 
 

Extra tijd aula, familiekamer of condoleanceruimte, per half uur  €   265,00 
 
Crematie zonder gebruik aula, familiekamer of condoleanceruimte  €   595,00 
 

Dit tarief omvat de crematie, bewaring as in het crematorium gedurende 6 maanden, verstrooiing 
zonder aanwezigheid van nabestaanden of afhalen van de as in een neutrale asbox. 
 

Gebruik familiekamer of condoleanceruimte, per half uur   €   265,00 
 

Gebruik aula (uur) en koffiekamer (uur) t.b.v. een begrafenis elders           €  1040,00 
 
Beeld & geluid 
 

Wij helpen u graag en bereiden uw beeld(presentatie) en geluid voor de plechtigheid voor. 
Geluid- en beeldbestanden dienen uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de 
dag van de uitvaart in ons bezit te zijn voor een gegarandeerde verwerking. 
 

Voorbereiding beeld en geluid ten behoeve van crematieplechtigheid        in basistarief 
Toeslag ontvangst beeld en geluid na 12.00 uur op werkdag voor dag uitvaart €      75,00 
 
Livestream & opname 
 

Livestream van de plechtigheid, tot en met 25 IP-adressen,  

dertig dagen beschikbaar, met 4 camera’s, regie, full hd             in basistarief 

Livestream voor 26 tot en met 100 IP-adressen     €     95,00 

Livestream voor 100 extra IP-adressen, per 100     €     95,00 

Opname van de plechtigheid op USB/memorycard    €   125,00 

Elke volgende opname (indien direct met de eerste opname besteld) €     55,00 
 
Asbestemming 
 

Verlenging bewaring van de as op het crematorium, per half jaar  €     70,00 
 

Voor het kiezen van een asbestemming is er ruim tijd. Nabestaanden ontvangen na de 
crematieplechtigheid informatie over de verstrooiing en bewaring van de as. 

Henk de Groot
Typemachine
Plechtigheid in familiekamer (1/2 uur € 860,00 | 1 uur € 1125,00 | 1 1/2 uur € 1390,00 | 2 uur € 1645,00)


