Tarieven Crematorium 2022

Crematie
Crematie vanaf 24 weken tot 1 jaar met gebruik van de faciliteiten
Stille crematie vanaf 1 jaar zonder gebruik van de faciliteiten, zonder familie
Stille crematie vanaf 1 jaar zonder gebruik van de faciliteiten, met familie
Crematie met kort samenzijn in de familiekamer (45 min, 10 pers)
Crematie vanaf 1 jaar met gebruik van de faciliteiten1
Crematie zonder faciliteiten, zonder familie, vóór 10 uur
Crematie opgraving
Crematie foetus (tot 24 weken)

€
€
€
€
€
€
€
€

695,00
825,00
925,00
1025,00
1555,00
725,00
445,00
455,00

Basistarief asbestemming
Basistarief asbestemming (incl. standaard urn of strooikoker naar keuze)

€

135,-

Milieutoeslag
Milieutoeslag NER (Nederlandse Emissie Richtlijn)

inclusief

Beeld of geluid
Beamer
TV in koffiekamer
Geluidsopname op CD
Geluidsopname op USB (incl. geluidsstream)
Beeldopname (incl. livestream)
Beeldopname (zonder livestream)
Livestream (zonder beeldopname)
Organist
Gebruik piano
Verzorgen van Powerpoint of .mp3 muziekbestanden

incl.
incl.
30,00
35,00
98,00
60,00
55,00
70,00
65,00
25,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Uitvaartcentrum
Het opbaren van de overledene vindt plaats in overleg met het naastgelegen uitvaartcentrum

Faciliteiten: ontvangst van de familie 30 min. voorafgaand aan de plechtigheid, ontvangst van uw
gasten, gebruik van de ceremonieruimte inclusief gebruik van muziek- en presentatiemogelijkheid,
gebruik van de koffiekamer na de plechtigheid en de crematie van de overledene.
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Asbestemmingen
*Het basistarief (€ 135,-) wordt verrekend met de gekozen asbestemming
Bijzetting in de Algemene Nis van het Crematorium
Algemene Nis 1e maand
Algemene Nis verlenging per jaar
Algemene Nis verlenging per 3 jaar

Geen kosten
€
135,00
€
355,00

De Algemene Nis is niet toegankelijk voor nabestaanden en/of opdrachtgevers
Afgifte of verzending van de as
Afgifte van de as
Verzending van de as, exclusief verzendkosten
Overbrenging van de as, exclusief vervoerskosten
Verstrooiing van de as
Verstrooiing van de as op de gemeentelijke/ kerkelijke begraafplaatsen2
Verstrooiing van de as op zee zonder familie of nabestaanden
Verstrooiing van de as op zee met familie of nabestaanden
Verstrooiing van de as op een individueel plekje door Aqua Omega
Verstrooiing van de as per vliegtuig - collectief
Verstrooiing van de as per vliegtuig met familie of nabestaanden
Verstrooiing van de as op nat. Verstrooiterrein Delhuyzen of
in de bossen van Chaam

Geen extra kosten*
Geen extra kosten*
Geen extra kosten*

Op aanvraag
Geen extra kosten*
Op aanvraag
Op aanvraag
Geen extra kosten*
Op aanvraag
Geen extra kosten*

Zie ook: www.asverstrooiing.nl
Nagedachtenisvormen
Er zijn diverse soorten sierurnen en monumenten verkrijgbaar. Graag informeren en adviseren wij
u over de mogelijkheden. In onze presentatieruimte hebben we verschillende soorten urnen die u
kunt bezichtigen en bestellen. U kunt ook kijken in onze webshop, via www.crematoriumdelariks.nl
Daarnaast zijn er andere vormen ter nagedachtenis verkrijgbaar:
- Objecten waarin een gedeelte van de as wordt verwerkt, van bijvoorbeeld glas, brons, hout,
natuursteen, kristallen en mineralen.
- Medaillons, hangers of ringen in rvs, goud of zilver waarin een kleine hoeveelheid as verwerkt
kan worden.
- Kunstobjecten waarin men een beetje as verwerkt, zoals schilderijen en tatoeages.
Binnen een straal van 15 km komen we desgewenst bij u thuis om de mogelijkheden te bespreken.
Verstrooiing en bijzetting op gemeentelijke of kerkelijke begraafplaatsen
De tarieven voor het verstrooien van de as of het bijzetten van een asbus in het columbarium of
urnentuin, bepaalt de gemeente of de kerkelijke begraafplaats van uw keuze.
Wij kunnen u hierover nader informeren.
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Dit tarief wordt door de gemeente in rekening gebracht

Catering – Restaurant 2022

Koffie of thee

€

2,30

Frisdranken, Jus d’orange, Fristi

-

2,35

Rode of witte wijn

-

3,45

Fles (malt) bier of Radler

-

2,65

Soep

-

3,85

Cake, koek of koffiecake

-

1,30

Bonbon

-

1,25

Assortiment koeken

vanaf

-

2,20

Petitfour

vanaf

-

2,25

Broodjes assortiment

-

2,40

Broodjes de luxe

-

2,95

Krentenbollen

-

1,95

Krentenwegge met roomboter

-

1,95

Krentenwegge zonder roomboter

-

2,20

Krentenslofjes

-

2,20

Mini saucijzenbroodje, kaascroissantje

-

1,85

Notenmix: borrelnootjes, pinda’s en zoutjes per tafel (6 personen)

-

7,80

Notenmix de luxe: nootjes, pinda’s kaasstengels per tafel (6 personen)

-

8,40

Bittergarnituur

per stuk -

0,95

Koude hapjes

per stuk -

1,75

Gebak v.a.

vanaf

-

3,30

Plankje kaas en worst (3 hapjes p.p.)

-

1,50

Broodje kroket

-

3,30

Uiteraard zijn er nog vele andere consumpties op aanvraag mogelijk
Alle tarieven zijn inclusief btw.
Speciale wensen is overleg gewenst. Het is niet toegestaan om zelf bereid voedsel mee te nemen
en/of te nuttigen.
De facturering van consumpties wordt gebaseerd op het werkelijk verbruik.

