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Beste uitvaartbegeleider,

Samen zetten wij ons iedere dag van het jaar in om nabestaanden terug te laten kijken op een mooi 
afscheid, zoals zij dat voor ogen hebben. 

Bij het regelen van een uitvaart komt veel kijken. Wij zijn u graag van dienst om ieder afscheid zo  
prettig mogelijk te laten verlopen voor u en de nabestaanden. Hiervoor bieden wij u onze locatie  
en uitgebreide dienstverlening voor elk aspect rondom een uitvaart aan. 

In deze gids vindt u alle mogelijkheden van Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn. Met een team van 
ervaren medewerkers staan wij hier voor u klaar om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen die 
nabestaanden hebben. 

Wij denken graag met u mee en doen net dat stapje extra. Bijvoorbeeld voor het realiseren van 
bijzondere wensen tijdens het afscheid of boekingen op ‘afwijkende’ tijden. Alles voor een goed 
afscheid. 

Manager 
Karin Kok |  06 21 85 60 27

Adresgegevens
Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn
Berkhouterweg 26
1624 NT Hoorn

 0229 24 84 52
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GROTE AULA  
Totaal aantal zitplaatsen 115
Aantal zitplaatsen eerste rij 16
Aantal staanplaatsen in de aula 125
Piano / vleugel aanwezig Nee
Muziek Ja, aanleveren via PC Uitvaart Muziek en Beeld 

Online (www.pc.nl/muziekenbeeld)
Geluidsopname Ja
Beeldopname Nee
Beeldpresentatie Ja, aanleveren via PC Uitvaart Muziek en Beeld 

Online (www.pc.nl/muziekenbeeld)
Scherm 2
Loopmicrofoon Ja
Vaste microfoon Ja
WiFi Nee
Speakers in de hal Ja
Kist dalen Ja, geheel of gedeeltelijk
Aantal kaarsen bij de baar Max. 6
Wierook en wijwater aanwezig Ja
Ringleiding aanwezig Ja
Familie mee naar oven Ja, max. 6 personen (in overleg)
Klok luiden Ja, bij oprijden stoet
Kruis om achter de kist te plaatsen Ja

HUISKAMERAFSCHEID
Gastheer/-dame huiskamerafscheid aanwezig Ja
Maximaal aantal personen 30
Muziek Ja, aanleveren via PC Uitvaart Muziek en Beeld 

Online (www.pc.nl/muziekenbeeld)
Geluids- en beeldopname Nee
Beeldpresentatie Ja, aanleveren via PC Uitvaart Muziek en Beeld 

Online (www.pc.nl/muziekenbeeld)
Scherm 1
Microfoon Ja
WiFi Nee
Aantal kaarsen bij de baar Ja, max. 2
Kist aan het zicht onttrekken Ja (deur of wand sluiten)
Wierook en wijwater aanwezig Ja
Familie mee naar de oven Ja, max. 6 personen (mits in overleg)

Crematorium en  
Uitvaartcentrum Hoorn
specificaties

CONDOLEANCERUIMTE 
Beeldpresentatie Ja, aanleveren via PC Uitvaart Muziek en Beeld 

Online (www.pc.nl/muziekenbeeld)
Scherm 1 (in één koffiekamer)

Microfoon Ja
Muziek Ja, aanleveren via PC Uitvaart Muziek en Beeld 

Online (www.pc.nl/muziekenbeeld)
WiFi Nee

OVERIGE FACILITEITEN 
Aantal rouwkamers 1
Ontvangkamer aanwezig Ja

Familiesuite (24-uurskamer) aanwezig 2
Crematie zonder ontvangst familie Ja
Crematie met ontvangst familie Ja
(Gratis) parkeergelegenheid Ja
Invalide parkeerplaats Ja
Rolstoel beschikbaar 1
Rijdende baar Ja
Verzorgingsruimte Ja
Bloembestemming na de uitvaart Bloemenplateau
Bloemen afleveren Bloemenruimte, aan zijkant van het gebouw
Condoleance- en familiebezoeken Op afspraak. Overdag en ‘s avonds mogelijk
Sierurnen verkoop Showroom aanwezig, pinnen op locatie
Keuze in de asbestemming - Afhalen urn

- Afhalen zakje(s) as, max. 3 zakjes

- Verstrooien op algemeen verstrooiveld Hoorn,
met of zonder nabestaanden
- Verstrooien van de as vanaf een schip op de  
Noordzee
- Verstrooien van de as vanuit een vliegtuig
over de Noordzee
- Eigen verstrooiplekje/gedenkplekje
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Parkeren en toegankelijkheid
Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn is gemak-
kelijk bereikbaar met de auto. Op eigen terrein is er
voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur. 
Het gebouw is geheel rolstoelvriendelijk. Indien nodig 
is er een rolstoel beschikbaar op de locatie.

Ontvangst
Bij ontvangst van de uitvaartstoet is er de 
mogelijkheid om de klok te laten luiden.
De belangstellenden van de uitvaart worden 
verwelkomd in onze centrale hal. Vanuit daar 
worden zij naar de ruimte van de plechtigheid 
begeleid. De directe naasten worden ontvangen 
in een ontvangkamer voor familieleden.

VERBLIJF EN VERZORGING

Mortuarium
Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn heeft een 
ruim mortuarium waar overledenen kunnen verblijven 
tot het moment van de uitvaart. Tussentijdse 
familiebezoeken zijn mogelijk op afspraak.

Verzorging
Onze verzorgingsruimte is te huur om overledenen te 

Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn heeft alle dienstverlening rondom 

een uitvaart onder één dak. Deze locatie beschikt over ruimtes voor een groots 

afscheid tot wel 240 bezoekers maar ook voor intieme afscheidsplechtigheden 

van slechts enkele tot tientallen aanwezigen. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden 

voor afscheidsdiensten, verzorging met familie en condoleances, zowel overdag  

als ‘s avonds.

zijn zowel binnen als buiten onze openingstijden 
mogelijk, mits op afspraak.

Muziek en beeld: het afspelen van achtergrond-
 muziek is mogelijk via CD of  
 USB-stick. Vertoning van beeld  
 kan in overleg.

Opnames: er zijn geen beeld- of 
 geluidsopnames mogelijk.

Tijd:  een rouwkamer is standaard 
 voor 60 minuten beschikbaar. 
 Verlengen is mogelijk.

Familiesuite (24-uurskamer)
In Hoorn kunt u kiezen voor een opbaring in één 
van onze Familiesuites. De familie krijgt van ons 
een sleutel waarmee zij op elk gewenst moment 
in de Familiesuite kan komen. De Familiesuite is  
huiselijk en sfeervol ingericht en voorzien van diverse 
faciliteiten zoals een koffiehoek en een toiletruimte. 

Muziek en beeld: het afspelen van achtergrondmuziek 
  is mogelijk via CD. 
  Vertoning van beeld niet.

Opnames:  er zijn geen beeld- of 
  geluidsopnames mogelijk. 

Tijd:  de Familiesuite is dag en nacht 
  toegankelijk met een sleutel.
 
Aula
De aula heeft een bijzondere uitstraling doordat 
hier de voormalige zaal van de begraafplaats is 
geïntegreerd. De originele details zijn overgenomen 
en verwerkt in deze prachtige ruimte. De is aula 

Crematorium en  
Uitvaartcentrum Hoorn
Locatie-informatie

verzorgen en te kleden. Dit kan ook samen met de 
familie.

Bezittingen mee in de kist
Tijdens het verblijf van de overledene in ons 
uitvaartcentrum is het gewenst dat er geen 
waardevolle bezittingen (zoals sieraden) in de kist 
of op het lichaam van de overledene aanwezig zijn. 
Uiteraard bent u vrij om deze tijdens 
rouwbezoeken en bij de uitvaart wel toe te voegen. 
Als uitvaartondernemer draagt u hiervoor zorg. 
Wij verzoeken u eventuele bezittingen voor het 
sluiten van de kist in bewaring te nemen 
voor de nabestaanden en rekening te houden 
met wat wel en niet de crematieoven in mag.

CONDOLEANCE- EN FAMILIEBEZOEK
Wij bieden diverse mogelijkheden voor bezoeken 
van directe familie tot officiële condoleance-
bezoeken in combinatie met een hapje en/of 
drankje in één van onze condoleanceruimten.

Rouwkamers
Onze locatie heeft één rouwkamer met 
opbaarmogelijkheid waar nabestaanden afscheid 
kunnen nemen. Familiebezoeken en condoleances 

voorzien van alle moderne faciliteiten op het gebied 
van beeld en geluid. De ruimte telt 115 zitplaatsen. 
Inclusief staanplaatsen is er plek voor 240 personen.
Indien gewenst kan de kist geheel of gedeeltelijk 
(tot bovenkant van het vloerniveau) dalen.

Muziek en beeld: beeldpresentaties en muziek kan 
 worden afgespeeld.

Opnames: geluidsopname van de 
 plechtigheid mogelijk.

Tijd: de aula is standaard voor 
 45 minuten beschikbaar. 
 Verlengen is mogelijk.

Huiskamerafscheid
Met het huiskamerafscheid kunnen de nabestaanden 
zelf invulling geven aan de uitvaart. Deze ruimte is 
aula en koffiekamer in één. Hier is men 90 minuten 
lang vrij om zelf te kiezen hoe men afscheid neemt. 

Afhankelijk van de wensen kan de overledene 
zich in dezelfde ruimte bevinden of in de 
naastgelegen opbaarruimte. In overleg kunnen 
enkele nabestaanden de overledene naar 
de oven begeleiden.

Muziek en beeld: beeldpresentaties en muziek 
 zijn mogelijk.

Opnames: geluidsopnames van de 
 plechtigheid zijn niet mogelijk.

Tijd: de ruimte is standaard voor 
 90 minuten beschikbaar.



8    PC UITVAART PC UITVAART    98    PC UITVAART

Vervolg: Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn locatie-informatie

Muziek en 
beeld: 

muziek is mogelijk. 
Beeldpresentaties zijn niet mogelijk.

Opnames: er zijn geen beeld- of geluidsop-
names mogelijk.

Tijd: een condoleanceruimte is standaard 
voor 45 minuten beschikbaar.
Verlengen is mogelijk.

Condoleanceruimtes
Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn beschikt 
over meerdere condoleanceruimtes voor zowel kleine 
als grote groepen. Hier kan men de nabestaanden 
condoleren, het condoleanceregister tekenen en 
rustig napraten met wellicht een hapje en/of drankje. 
In alle condoleanceruimtes is een uitgebreid aanbod 
aan catering beschikbaar.

Muziek en beeld: muziek is mogelijk.  
 Beeldpresentaties 
 zijn niet mogelijk.

Opnames: er zijn geen beeld- of 
 geluidsopnames mogelijk.

Tijd: een condoleanceruimte is standaard 
 voor 45 minuten beschikbaar.
 Verlengen is mogelijk.

Catering
Willen de nabestaanden tijdens een rouwbezoek of 
condoleance iets drinken en/of eten? Kijk online voor 
de catering-gids met de voorbeeldfoto’s en tarieven. 

MUZIEK, BEELD EN GELUIDSOPNAME
 
Muziek en beeld
In de aula en rouwkamer kunt u muziek afspelen. In 

Aanwezigheid pacemaker en/of radionucliden
In het geval van een crematie mag in het stoffelijke 
overschot geen pacemaker (ICD) en/of Radionucliden
(jodium -125 of -131) aanwezig zijn.

Aanlevering bloemen
De bloemenruimte bevindt zich aan de zijkant van het 
gebouw naast de garage. Bloemisten kunnen de 
bloemen hier zelf plaatsen en in het boek aangeven 
voor wie de bloemen zijn. De bloemenruimte heeft 
een codeslot waardoor bloemen op ieder moment 
kunnen worden aangeleverd.

Openingstijden & telefonische bereikbaarheid
Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn is geopend 
op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur
en op zaterdag en zondag op afspraak. Als er 
activiteiten plaatsvinden, zijn wij ook buiten deze 
tijden geopend. Daarnaast zijn condoleancebezoeken 
en crematieplechtigheden ‘s avonds en 
op zondag mogelijk. Neem hiervoor contact op 
met één van onze medewerkers.

U kunt ons op werkdagen bereiken van 08.00 tot 
20.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 17.30 uur 
via telefoonnummer 0229 24 84 52.

de rouwkamers kunnen nabestaanden zelf muziek
afspelen vanaf CD of USB-stick. In de aula kan men 
vooraf (vanaf huis) de muziek online samenstellen 
met PC Uitvaart Muziek en Beeld Online. Hierbij kan 
men muzieknummers selecteren uit ons uitgebreide 
muziekboek (circa 6.000 nummers) of zelf digitaal 
muziek uploaden. 

Daarnaast kunnen de nabestaanden een PowerPoint 
presentatie uploaden die tijdens de plechtigheid 
wordt getoond. Na reservering van de grote aula 
ontvangt u inloggegevens voor PC Uitvaart Muziek 
en Beeld Online die u door kunt geven aan de 
nabestaanden. 

PC Uitvaart neemt geen verantwoordelijkheid voor 
beeld en geluid tijdens een uitvaartplechtigheid als dit 
niet is aangeleverd via PC Uitvaart Muziek en Beeld 
Online.

Geluidsopname
Van een plechtigheid in de aula kunnen wij een 
geluidsopname maken, die u na afloop op CD of USB 
stick krijgt. Als u dit wenst, kunt u dit vooraf door-
geven aan één van onze medewerkers. Ook kunnen
wij u voorzien van extra kopieën. In onze andere 
ruimtes is een beeld- en/of geluidsopname niet 
mogelijk.

NA DE UITVAARTDIENST | Bij een crematie

Mee naar de oven
Indien mogelijk kunnen maximaal zes personen de 
overledene begeleiden naar de crematieruimte.
Zijn er nabestaanden die hiervan gebruik willen 
maken, dan moet u dit bij het reserveren van de 
crematie kenbaar te maken. Wij proberen zoveel 
mogelijk aan deze verzoeken te voldoen.

Bloemen na de crematie
Na de crematie plaatsen wij de bloemen op het
bloemenplateau. De nabestaanden kunnen 
de bloemstukken ook mee naar huis nemen.

Asbestemming
Na de wettelijke wachttermijn van één maand na de 
crematie kan een afspraak worden gemaakt
voor het afhalen van de as of kan de as over zee 
verstrooid worden (zonder familie). Op onze locatie 
hebben wij een eigen verstrooiveld en een showroom 
met sierurnen en assierraden die we ter plekke vullen 
en verkopen. Ook kan er gekozen worden voor 
bijzetting van de as in een basaltblok. 

De Algemene Begraafplaats Hoorn biedt 
mogelijkheden voor het plaatsen van de asurn 
in een urnennis of in een urnengraf. Neem hiervoor 
contact op met de Algemene Begraafplaats van 
de gemeente Hoorn.

Bij een begrafenis
Na de plechtigheid kan de overledene naar het graf 
worden geleid. De mogelijkheden voor het
begraven kunt u afstemmen met de Algemene 
Begraafplaats Hoorn. Neem hiervoor contact op met 
de Algemene Begraafplaats Hoorn via telefoon-
nummer 0229 25 22 00 of via gemeente@hoorn.nl. 

OVERIGE INFORMATIE

Kistvoorschriften
Een kist (of lijkwade) dient te voldoen aan de eisen 
uit de Wet op de lijkbezorging. De kist dient 
voorzien te zijn van een geheel vlakke bodem 
met registratienummer en handvatten.
Bij een crematie gelden de volgende maximale  
afmetingen voor een kist:
Hoogte:  max.  75 cm
Breedte: max. 104 cm (inclusief handvatten)
Diepte:   max. 220 cm
Gewicht: max. 250 kg (overledene met kist)
Bij een crematie volgen wij de richtlijnen van de 
Landelijke Vereniging van Crematoria. Het meegeven 
van voorwerpen in de kist die explosiegevaar kunnen 
opleveren (o.a. parfum, alcohol en elektrische 
apparaten, zoals telefoons en tablets) of de oven 
kunnen schaden (o.a. glaswerk zoals fotolijstjes, 
flesjes en brillen met glas) is niet toegestaan.
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Reserveren
Via ons Online Reserveringssysteem kunt u 24 uur 
per dag, 7 dagen per week in de agenda van ons 
crematorium en uitvaartcentrum een reservering 
maken. Hiermee kunt u tijdens een uitvaartbespreking 
direct duidelijkheid geven over de beschikbaarheid 
van de locatie of alvast de agenda bekijken ter 
voorbereiding op een gesprek. 

Na het boeken van de locatie kunt u alle wensen en 
aanvullende informatie (zoals catering) toevoegen om 
de aanvraag volledig te maken. Deze informatie wordt 
automatisch in het aanvraagformulier opgenomen, 
dat u ter bevestiging kunt uitprinten voor de 
opdrachtgever van de uitvaart. Informatie toevoegen 
op een later tijdstip is ook mogelijk. U wordt op 
de hoogte gehouden van uw reservering. 

Om onze locatie te reserveren gaat u naar ‘Locatie 
reserveren’ op www.crematoriumhoorn.nl (boven in 
de pagina) of via ons online reserveringssysteem. 
Om gebruik te maken van ons reserveringssysteem 
heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. 
Deze persoonlijke inloggegevens kunt u aanvragen 
bij één van onze medewerkers via telefoonnummer 
0229 24 84 52 of e-mailadres ondernemers@pc.nl.

Betaling
Binnen een week na de uitvaartplechtigheid ontvangt 
u van ons een eindafrekening van de gemaakte 
kosten. Startende ondernemers of nieuwe relaties 
dienen de eerste drie opdrachten vooraf te betalen. 
Daarna is facturering achteraf mogelijk. 

Juridische informatie
Op onze dienstverlening zijn de ‘algemene 
voorwaarden PC Uitvaart Locaties’ van toepassing. 
Deze kunt u inzien via 
www.crematoriumhoorn.nl/juridische-informatie. 
Ook vindt u daar onze 
‘Voorwaarden opdracht tot cremeren.’

Crematorium en Uitvaartcentrum Hoorn
Berkhouterweg 26
1624 NT Hoorn

 0229 24 84 52
 ondernemers@pc.nl
 www.crematoriumhoorn.nl 
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Gang

Koffiekamer

Familieaula OpbaarkamerEntree 

CREMATORIUM EN UITVAARTCENTRUM HOORN 

locatiebeelden
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Tarieven crematorium

Crematorium Hoorn  

Module crematieplechtigheid aula Gebruik aula (45 min.), gebruik condoleanceruimte (45 min.),  € 1.525
en condoleanceruimte crematierecht en bewaren van de as voor zes maanden en/of
 verstrooien zonder familie of afhalen

Module crematieplechtigheid Huiskamer of Familieaula Gebruik Huiskamer of familieaula (90 min.), crematierecht en  € 1.450
 bewaren van de as voor 6 maanden en/of versrooien zonder familie 
 of afhalen, excl. koffie/thee (incl. gastheer of -vrouw).

Toeslag vanaf 20.00 uur en op zondag Gebruik aula en condoleanceruimte voor twee uur,  + € 350
 Incl. koffie/thee (100 stuks), crematierecht en bewaren van de as
 voor zes maanden en/of verstrooien zonder familie of afhalen.

Crematie met ontvangst familie Ontvangst van de familie 15 min., crematierecht en bewaren van  € 1.200
 de as voor zes maanden en/of verstrooien zonder familie of afhalen

Crematie zonder ontvangst familie Crematierecht en bewaren van de as voor zes maanden en/of   
 Verstrooien zonder familie of afhalen
 Vóór 09.00 uur  €595 
 Vanaf 09.00 uur  € 1.075

Crematie van kind 1 tot 12 jaar Korting voor kinderen van 1 jaar tot 12 jaar op de crematiemodule.   -€ 375

Crematie van foetus, levenloos geboren kindje Crematierecht en bewaren van de as voor zes maanden en/of  € 310
Of kindje tot de leeftijd van 1 jaar verstrooien zonder familie of afhalen
 (Een foetus is een kindje tot 24 weken zwangerschap)

Aula en condoleanceruimte

Aula + condoleanceruimte Gebruik aula (45 min.) en gebruik condoleanceruimte (45 min.)   € 550

Aula Gebruik aula (45 min.)  € 400
Verlenging aula Kosten verlenging per 15 min  € 100

Condoleanceruimte Condoleanceruimte (45 min.)  € 275
Verlenging condoleanceruimte Kosten verlenging per 15 min  € 85

Huiskamer/familieaula Huiskamer/familieaula (incl. gastheer of -vrouw)  € 375

Toeslag en annuleringskosten

Tijdoverschrijding (familie)aula Overschrijding van de tijd per 15 min. of deel daarvan  € 200
Tijdsoverschrijding condoleanceruimte Overschrijding van de tijd per 15 min. of deel daarvan  € 150
Annulering dienst meer dan 48 uur Annulering meer dan 48 uur voor aanvang dienst  € 185
Annulering binnen 48 uur Annulering binnen 48 uur voor aanvang dienst  volledig  
   bedrag

Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Tarieven inclusief eventueel verschuldigde btw.
Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven uitvaartcentrum

Uitvaartcentrum Hoorn  

Arrangement gebruik uitvaartcentrum Verblijf overledene (vijf nachten) in mortuarium   € 650
 + twee familiebezoeken (max. 10 personen, incl. koffie/thee)
 van maandag t/m zaterdag tot 20.00 uur
 
Gebruik uitvaartcentrum Verblijf overledene in mortuarium, zonder condoleance-   € 97.50
 of familiebezoek. Per nacht
  
Gebruik Familiesuite Verblijf overledene max. zeven dagen in de Familiesuite met onbeperkt   
 familiebezoek tot tien personen incl. koffie/thee/frisdrank. Per dag  € 150 
   Vijf dagen Familiesuite €700
 Bij langer gebruik dan vijf dagen wordt dagprijs gerekend   
 
(Uitsluitend in combinatie met Condoleance voorafgaand aan de plechtigheid (30 min.), excl. + € 125
gebruik uitvaartcentrum) consumpties
    
 Officieel condoleancebezoek (60 min.), excl. consumpties  + € 250

 (Extra) familiebezoek tot tien personen  + € 100
 maandag t/m zaterdag tot 20.00 uur incl. koffie/thee
    
Toeslag buiten openingstijden (Extra) familiebezoek tot tien personen (maandag t/m zaterdag + € 150
 na 20.00 uur en op zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur) incl. koffie/thee
  
Condoleancebezoek voorafgaand aan de Per 30 min., excl. consumpties  € 200 
plechtigheid (zonder gebruik uitvaartcentrum    
of Familiesuite)

Verlengen condoleance- of familiebezoek Per 15 min  € 60

In ontvangst nemen overledene buiten Maandag t/m zaterdag na 18.00 uur en op zondag  € 200 
kantooruren

Gebruik verzorgingsruimte Gebruik verzorgingsruimte zonder familie, per uur  € 85

Gebruik verzorgingsruimte voor verzorgen Gebruik verzorgingsruimte met familie (max. zes personen),  € 170
met familie voor twee uur  

Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Tarieven inclusief eventueel verschuldigde btw.
Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
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Tarieven asbestemming

Bewaring van de as is opgenomen in de modules crematie. De asurn wordt de eerste zes maanden kosteloos bewaard. Binnen één maand na de 
crematie ontvangt de rechthebbende een brief met de asbestemmingsmogelijkheden. Na zes maanden wordt voor het bewaren van de as € 12,50 
per maand in rekening gebracht. 

Asbestemming 

Asbestemming   € 135 
 
Extra asurn Urn van pvc   € 20
 Kleine urn  € 17,50 

Afhalen van urnen 

Het afhalen van een asurn             kosteloos              

Het afhalen van een kleine asurn                                                                                                                                      kosteloos              

Spoedprocedure in verband met afhalen  Aanvraag aan officier van justitie met een motivatiebrief,   € 95 
aanvraag toestemming officier van justitie ondertekend door de opdrachtgever. 
 
 
Verstrooien van de as 

Verstrooien op het verstrooiveld Zonder nabestaanden                                                                                                       kosteloos
 Met nabestaanden  € 95

Verstrooien per schip op de Noordzee Zonder nabestaanden € 50 
 

Verstrooien per vliegtuig over de Noordzee Zonder nabestaanden  € 100

Verklaring op naam, datum, geografische   € 35
positie, maritieme kaart in kleur

Afstand doen van de as De as wordt ter verstrooiing overgedragen aan het crematorium                         kosteloos

Vervolg tarieven crematorium
 
Bijkomende dienstverlening
 
Geluidsopname (op USB) Geluidsopname van de plechtigheid op USB  € 35 
 Extra USB  € 15
 
(Extra) gastheer of -vrouw Kosten per uur  € 50 

Eigen gedenkplek  1 jaar  5 jaar
 

Huur eigen gedenkplek  incl. onderhoudskosten/excl. verstrooien N.v.t. € 315

Huur eigen verstrooiplek incl. onderhoudskosten/excl. verstrooien € 75 € 315

Columbarium  1 jaar  5 jaar

Buitencolumbarium  € 80 € 385

Overige mogelijkheden en bepalingen omtrent asbestemmingen zijn verkrijgbaar in het crematorium.

Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Tarieven inclusief eventueel verschuldigde btw.
Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
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