
Dag en datum 
Aanvangstijd
Aantal belangstellenden

Persoonsgegevens overledene
Naam
Voornaam
Burgerlijke staat
Adres
PC + Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overlijdensdatum 
Plaats van overlijden
Levensovertuiging

Uitvaartonderneming
Naam
Uitvaartondernemer
Adres
PC + Plaats
Telefoon
E-mail 

Gebruik aula
 ja  nee

Extra half uur
 ja  nee

Wensen muziek

Wenst u de beamer te gebruiken?
 ja  nee

Wenst u een geluidsopname van de uitvaartplechtigheid?
 CD  USB  geen geluidsopname

Wenst u de bloemen mee terug te nemen?
 ja  nee

Aanvrager van de crematie 
Naam
Adres
PC + Woonplaats
Relatie tot de overledene
Telefoon 
E-mail 

Factuuradres (indien anders) 
Naam
Adres
PC + Woonplaats
Contactpersoon
Telefoon 
E-mail 

Gebruik condoleanceruimte
 ja  nee

Consumpties
 ja  nee

Wensen catering

Asbestemming
De as wordt in elk geval gedurende een maand (wettelijke 
termijn) bijgezet in de Algemene Nis van ons crematorium.
Binnen een maand ontvangt de aanvrager informatie en een 
keuzeformulier asbestemming.

Aanvraag voor crematie

Crematienummer
Kistregistratienummer

Door ondertekening verklaart de aanvrager:
1 Op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden en huisregels, die te vinden zijn op onze website www.

crematoriumommelandenstad.nl of op verzoek worden toegestuurd. 
2 Dat de uitvaartondernemer is gemachtigd voor het regelen en uitvoeren van de uitvaartplechtigheid.
3 Dat in het lichaam van de overledene geen pacemaker en/of radionucliden aanwezig is/zijn.
4 Op de hoogte te zijn van het feit dat ons crematorium geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit  een onjuiste beantwoording 

van de vragen of niet naleven van onze voorwaarden en/of huisregels.
5 Op de hoogte te zijn dat de persoonsgegevens ten behoeve van een goede uitvoering en administratie van onze diensten worden verwerkt in het 

registratiesysteem van ons crematorium. De privacyverklaring staat op onze website: www.crematoriumdelariks.nl.nl. 

Handtekening aanvrager

Crematorium



Crematorium

Crematies en de asbestemmingen worden uitgevoerd 
conform de wetgeving, zoals vermeld in de Wet op de 
Lijkbezorging.

De verblijfsduur in het crematorium (aula/
condoleancer uimte) is minimaal anderhalf uur.
U bepaald zelf hoe lang u de beschikking over de 
faciliteiten van het crematorium wilt hebben.
Dit wordt bij de aanvraag voor de plechtigheid en 
crematie vastgelegd.

Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen kunnen we 
kisten, gemaakt van pitriet of karton niet accepteren. 

Gebruik van reukoffers of andere rituelen waar geur bij 
vrijkomt, is storend voor een volgend gezelschap wat 
van de faciliteiten gebruik gaat maken. Het is uiteraard 
wel toegestaan, mits de plechtigheid op het einde van de 
dag wordt gepland.

Een selectie van de bloemen wordt op het bloemen-
plateau neergelegd, tenzij de aanvrager anders beslist.

Voorwaarden en tarieven volgens lopende contracten 
blijven van kracht. Als de aanvrager binnen een half 
jaar na de wettelijke bewaartermijn van 1 maand geen 
vervolgbestemming voor de as aangeeft, vervalt het 
recht op de as aan het crematorium en is zij gerechtigd 
de as te verstrooien. 

De betalingstermijn is 30 dagen. Wanneer deze 
termijn wordt overschreden, is het crematorium 
helaas genoodzaakt om rente te berekenen. Eventuele 
incassokosten worden doorberekend.

Vanuit milieuoogpunt en wettelijke richtlijnen – 
verdrag van Kyoto – wordt er door de Nederlandse 
crematoria een milieutoeslag berekend. Deze toeslag is 
in het crematietarief verwerkt.

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan alle 
omstandigheden welke redelijkerwijs de uitvoering van 
de overeengekomen prestatie op de overeengekomen 
tijd onmogelijk maken, wordt het crematorium 
ontheven van haar verplichting, zonder dat het 
crematorium tot enige vergoeding van schade of kosten 
verplicht is. Onder overmacht wordt ook verstaan het 
niet tijdig arriveren van de overledene en/of rouwstoet 
bij het crematorium. 

I.v.m. de veiligheid en privacy is het filmen of 
het maken van foto’s, tijdens het invoeren van de 
overledene, in de crematieoven niet toegestaan.

Er mogen geen mobiele telefoons, plastic of glas 
(zoals een fles wijn of bier) worden meegegeven in de 
crematiekist. Dit is schadelijk voor de crematieoven en 
haar filters. De aanvrager is hier verantwoordelijk voor.

Door de voedsel en warenautoriteit zijn de HACCP-
voorwaarden opgesteld. Het is een methodiek die 
bedrijven moeten toepassen om de veiligheid van 
voedselproducten te waarborgen. Hierom kan 
het crematorium geen zelf gemaakte consumpties 
uitserveren.

Drugsgebruik is niet toegestaan en alcoholhoudende 
dranken worden niet geschonken aan jongeren onder 
de 18 jaar (legitimatie verplicht). Drankmisbruik wordt 
ook niet toegestaan.

Crematorium De Lariks is aangesloten bij de Landelijke 
Vereniging van Crematoria (LVC). De algemene 
voorwaarden van de LVC zijn van toepassing.

Crematorium De Lariks is aangesloten bij Stichting 
Klachteninstituut Uitvaartwezen, Postbus 126, 
1270 AE Huizen. 
Website: www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

Informatie voor de aanvrager van de crematie
Huisregels Crematorium De Lariks

Bank: NL12 ABNA 0636204235   |   KVK: 61455113   |   BTW.NR. 8543.48.712 B01
Crematorium De Lariks is onderdeel van Respectrum Crematoria B.V.
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