
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 ontvang- 
kamer van de Jonkerzaal. De plechtigheid vindt plaats in de Jonkerzaal (35 zitplaatsen). Het is  
mogelijk 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 minuten voor het einde van het gekozen tijdsbestek verlaten te worden.

60 minuten (aula + condoleance) € 1.080,00
120 minuten (aula + condoleance) € 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 (aula + condoleance) € 1.080,00
120 minuten (aula + condoleance) € 1.490,00
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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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Monumententuin, urn Tulp of Jonkerbos
3 jaar € 545,00
5 jaar € 830,00
10 jaar € 1.557,00
verlenging per jaar € 197,00
naamplaat Tulp, brons (inclusief 40 letters/tekens) vanaf € 244,00
naamplaat Jonkerbos urn, rvs (inclusief 40 letters/tekens) vanaf € 347,00

Vrije plaats, eigen monument
3 jaar € 415,00
5 jaar € 675,00
10 jaar € 1.193,00
verlenging per jaar € 155,00
vergunningskosten gedenkteken € 207,00

Columbarium Frans van Overbeek
tot één jaar na crematiedatum, incl. kunststof naamplaat  € 102,00
3 jaar  € 291,00
5 jaar € 455,00
10 jaar € 818,00
verlenging per jaar € 112,00
standaard urn inclusief naamplaat (inclusief 40 letters/tekens) vanaf € 368,00
standaard urn € 153,00
naamplaat columbarium (inclusief 40 letters/tekens) vanaf € 215,00

Mozaïek Columbarium 
3 jaar € 414,00
5 jaar € 675,00
10 jaar € 1.323,00
verlenging per jaar € 153,00
naamtegel (inclusief 40 letters/tekens) vanaf € 179,00

In het crematietarief zijn de volgende diensten inbegrepen:
•  het bewaren van de as op het crematorium tot zes maanden na de crematiedatum
•  verstrooiing op het gedenkpark, al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden
•  verstrooiing op zee per schip of vliegtuig zonder nabestaanden
•  afgifte van de as (ma t/m vrij)
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Carrousel Columbarium
3 jaar € 409,00
5 jaar € 613,00
10 jaar € 1.201,00
verlenging per jaar € 148,00
urn met naamplaat (inclusief 40 letters/tekens) vanaf € 634,00

Algemene nis
1 jaar (niet toegankelijk voor bezoek) € 139,00

Vlinderrots
vlinder, inclusief 10 jaar huur € 275,00

Bijkomende kosten
bijzetting, al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden € 139,00
bijzetting op zaterdag, al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden € 189,00
aanbrengen extra letter/teken vanaf € 2,00

Verstrooien op het gedenkpark na crematie op Jonkerbos
in het gedenkpark al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden
maandag t/m vrijdag geen kosten
zaterdag € 50,00
op zee per schip of per vliegtuig geen kosten
op zee per schip met bloemengroet € 35,00
in aanwezigheid van nabestaanden op aanvraag

Verstrooien van meegebrachte as
maandag t/m vrijdag, al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden € 168,00
zaterdag, al dan niet in aanwezigheid van nabestaanden € 189,00

Gedachtenisbord
naamplaat (inclusief 40 letters/tekens) vanaf € 123,00
huur naamplaat voor 3 jaar € 138,00
huur naamplaat voor 5 jaar € 189,00

Mozaïek Gedachteniszuil 
mozaïek naamplaat (inclusief 40 letters/tekens) vanaf € 158,00
huur naamplaat voor 3 jaar € 138,00
huur naamplaat voor 5 jaar € 220,00

Ophalen van de as door nabestaanden
in afgesloten asbus, urn om vanuit te verstrooien of biologisch  
afbreekbare urn ma t/m vrij geen kosten
zaterdag € 50,00
klein e hoeveelheid as apart in bewaardoosje vanaf € 15,00
overbrengen van as per koerier in Nederland vanaf € 37,00

Sierurnen, gedenksieraden en gedenkmonumenten
Bezoek onze website www.gedenkboetiek.jonkerbos.nl 
Hier vindt u een uitgebreide collectie urnen, assieraden en andere kunstwerken.
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Dranken
koffie/thee/frisdrank € 2,30
jus d’orange € 2,30
Chocomel en Fristi € 2,30
huiswijn (rood/wit) € 3,80
mousserende wijn € 5,40
port € 3,80
sherry € 3,80
bier € 2,90
(Hollands) gedistilleerd € 3,90
kurkengeld € 21,50

Patisserie
Marikenbrood punten € 3,40
plateau koek (50 stuks) met o.a. sprits, mini gevulde koek, cake € 80,60
koek (per stuk) o.a. sprits, stroopwafel € 1,85
gevulde koek € 2,55
roomboterkoekje € 0,80
midigebak € 3,05
petitfour/theegebak € 3,05
petit glacé € 1,85
cake € 1,70
gebak € 3,80
vlaai € 3,30
slagroomsoesjes, per stuk € 1,30
bonbon € 1,35
kandijkoek € 1,70
spekkoek € 1,70

Seizoensspecialiteiten
appelflap € 3,05
oliebol € 1,80
banketstaaf € 2,95
speculaas (per brok) € 2,00
speculaasje € 0,85
seizoensstol € 2,30

Dienstverlening condoleanceruimten   
Tarieven 2022



Broodjes
broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg € 3,05
mini broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg € 2,45
luxe broodjes met diverse soorten beleg € 4,10
mini luxe broodjes met diverse soorten beleg € 3,85
soep met stokbrood en kruidenboter vanaf € 4,95
sandwiches € 2,75
luxe sandwiches € 4,10
broodje kroket € 4,05
krentenbol € 2,05
krentensneetjes € 1,80
krentenwegge € 2,35

Bittergarnituur
saucijzenbroodje heel € 2,95
saucijzenbroodje half € 1,90
saucijzenbroodje éénhaps € 1,65
kaasbroodje heel € 2,95
kaasbroodje half € 1,90
kaasbroodje éénhaps € 1,65
worstenbroodje heel € 2,95
worstenbroodje half € 1,90
worstenbroodje éénhaps € 1,65
bitterballen/bittergarnituur per stuk € 1,05
toastje met luxe beleg € 1,75
hartige soesjes € 1,85

Arrangementen (prijzen per persoon)
Koffietafel Dukenburg*
belegd broodje en krentenbol prijs p.p. € 9,55
Koffietafel Jonkerbos*
2 maal petit broodje kroket/rundvleessalade/mosterdsoep petit prijs p.p.      € 12,70
Arrangement Zoet Oud Hollands keuze uit 10-tal lekkernijen
o.a appelflap/pecanbroodje/koffiebroodje/mergpijp/berlinerbol/appelrondo etc. prijs p.p. € 2,95
Arrangement Zoete Etagere, minimale afname 15 personen eenhaps 4 p.p
pindarotjes, Luikse wafels/blondies/spekkoek/macarons/moorkopjes etc. prijs p.p € 4,25
Borrel arrangement**
warm & koud drietal luxe bakhapjes, nootjes/zoutjes prijs p.p. € 11,95
Borrel arrangement mediterraans**
nacho/olijven/kaasstengels/guacomole prijs p.p. € 10,55
Tapas de Luxe arrangement 10 versch. specialiteiten hapjes, min. 20 personen
o.a. sweet peppers/garnalen/mozarella/mini wraps/vijg-amandelbrood etc. prijs p.p € 9,45
*   inclusief koffie/thee/fris/                      ** inclusief koffie/thee/fris/bier/wijn

Bovenstaande is slechts een greep uit het assortiment, heeft u specifieke wensen, vraag ons gerust naar de  
mogelijkheden.

Wegens de strenge HACCP normen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden kunnen wij helaas geen 
zelf meegenomen producten/consumpties uitserveren. HACCP is opgesteld door de voedsel- en warenautoriteit en 
is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om de veiligheid van de voedselproducten te waarborgen.
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