
Alle crematietarieven zijn inclusief een adviesgesprek over mogelijke asbestemmingen en het 
afgeven van de as of het verstrooien van de as (met of zonder familie) op ons terrein

Een laatste groet
In het rouwcentrum kan in kleine kring (15 personen) kort afscheid worden genomen. 
Gedurende de 30 minuten die de ruimte tot de beschikking staat is het mogelijk  
consumpties te gebruiken. Er zijn hier mogelijkheden om muziek af te spelen. € 815,00

Afscheid in Jonkerzaal
Voorafgaand aan de plechtigheid ontvangen wij de familie en belangstellenden in de ontvangka-
mer van de Jonkerzaal. De plechtigheid vindt plaats in de Jonkerzaal (35 zitplaatsen). Het is moge-
lijk muziek af te spelen en foto’s en film te tonen. De sfeervolle condoleanceruimte staat na de  
plechtigheid ter beschikking voor een informeel samenzijn. De Jonkerzaal dient uiterlijk 30 minu-
ten voor het einde van het gekozen tijdsbestek verlaten te worden.

60 minuten € 1.080,00
120 minuten € 1.490,00

Afscheid in Boszaal
Voorafgaand aan de plechtigheid ontvangen wij de familie in de familiekamer. De belangstellenden 
ontvangen wij in een separate ontvangstruimte. De plechtigheid vindt plaats in de Boszaal  
(135 zitplaatsen). Hier zijn mogelijkheden tot het afspelen van muziek en het tonen van foto’s en  
film gedurende de plechtigheid. De sfeervolle condoleanceruimte staat na de plechtigheid ter 
beschikking voor een informeel samenzijn. De Boszaal dient uiterlijk 30 minuten voor het einde  
van het gekozen tijdsbestek verlaten te worden.

60 minuten € 1.080,00
120 minuten € 1.490,00

Cremeren - Tarieven 2022



Langer gebruik ruimtes en crematie op zaterdag en buiten reguliere openingstijden
toeslag voor een crematie op zaterdag of op  
maandag t/m vrijdag na 18.00 uur € 205,00

langer gebruik ruimtes per 15 minuten € 110,00

Rouwcentrum
verblijf in rouwcentrum per dag of dagdeel € 90,00
gebruik verzorgingsruimte € 90,00
begeleid condoleancebezoek gedurende 60 minuten  
exclusief consumpties maandag t/m zaterdag € 106,00

zondag € 188,00
koffie/thee/frisdrank tijdens condoleancebezoek € 2,30

Aanvullende dienstverlening
live uitzending plechtigheid en gedurende 30 dagen terugkijken van de opname 
(mogelijk in Jonkerzaal en Boszaal)  geen kosten
meekijken live uitzending plechtigheid tot 25 personen  geen kosten
meekijken live uitzending plechtigheid uitbreiding tot 100 personen € 77,00

beeldopname te bestellen binnen 30 dagen na crematie op dvd of usb  
(Jonkerzaal en Boszaal)

€ 87,00
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