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Familiekamer, 1,2,3                                     vertrek/aankomst met familie wordt niet berekend als rouwbezoek  

Opbaring per dag of dagdelen                 € 125,00  
Opbaring 3 tot maximaal 7 dagen of dagdelen               € 750,00  
 
Familiekamer, 4 (kleine familiekamer)    vertrek/aankomst met familie wordt niet berekend als rouwbezoek  

Opbaring per dag of dagdelen                 € 105,00  
Opbaring 3 tot maximaal 7 dagen of dagdelen               € 600,00 
  
Centrale koeling,  vertrek/aankomst met familie wordt wel berekend als rouwbezoek  

Opbaring per dag of dagdeel                  €   95,00  
Opbaring 3 tot maximaal 7 dagen of dagdelen               € 450,00  
Rouwbezoek per keer (45 minuten)                      €   75,00  
Overnachting na condoleance (bij geen opbaring)               €   75,00  
Verzorgingsruimte € 50,00  
 
UCJP Pakket bij cremeren (incl. rit naar crematorium Hoorn/HHWaard/Schagen)              € 450,00  
60 min. grote/kleine aula, 60 min. koffiekamer  
 
UCJP Pakket bij cremeren met vooraf afscheid nemen vooraf, (incl. rit naar crematorium)        € 525,00  
45 min. afscheid nemen voorafgaand, 60 min. grote/kleine aula, 60 min. koffiekamer  
 
UCJP Pakket bij cremeren met vooraf afscheid nemen met gebruik koffiekamer              € 650,00  
(incl. rit naar crematorium)  

Vooraf 60 min. condoleren en afscheid nemen, 60 min. grote/kleine aula, 60 min. koffiekamer  
 
UCJP Pakket bij begraven (excl. rouwvervoer)                  € 500,00  
60 min. grote/kleine aula, 30 min. grafgang, 60 min. koffiekamer  
 
UCJP Pakket bij begraven met vooraf afscheid nemen vooraf (excl. rouwvervoer)                        € 575,00  
45 min. afscheid nemen voorafgaand, 60 min. grote/kleine aula, 30. min grafgang, 60 min. 
koffiekamer  
 
UCJP Pakket bij begraven met vooraf afscheid nemen met gebruik koffiekamer                    € 700,00  
Vooraf 60 min. condoleren en afscheid nemen, 60 min. grote/kleine aula, grafgang 30 min. 60 
min. koffiekamer (excl. rouwvervoer) 
 
U kunt gebruik maken van een UCJP Pakket indien er consumpties worden gebruikt.  
De familie die gebruik maakt van de familiekamer krijgt een eigen sleutel.  
 
 
 



Aula Plechtigheid ma-zo  
Grote of kleine aula voor plechtigheid (60 min.)  € 300,00  
Verlenging per 15 minuten  €   75,00  
 
Aula Condoleance ma-zo  
Grote of kleine aula voor condoleance (60 min.)  € 200,00  
Verlenging per 15 minuten  €   75,00  
 
Geluid en Beeld  
Gebruik vleugel of orgel  €   75,00  
Gebruik muziek/schermen/faciliteiten uitvaartcentrum  €     0,00  
Testen muziek/beeld MET familie of extra voorbereidingen uitvaart  €   75,00  
 
Opname van de plechtigheid  
Geluidsopname (op cd)  €   27,50  
Extra cd  €   17,50  
Beeldopname (op USB-stick)  €   60,00  
Extra USB-stick   €   27,50 


