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Tarieven cremeren
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Tarieven cremeren 2019

Cremeren zonder gebruik accommodatie en zonder nabestaanden

Cremeren foetus jonger dan 24 weken €  160,00

Cremeren kinderen jonger dan 1 jaar €  315,00

Cremeren kinderen 1 t/m 11 jaar oud €  345,00

Cremeren kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen €  525,00

Cremeren incl. 1 uur gebruik accommodatie met nabestaanden

Cremeren foetus jonger dan 24 weken €  316,00

Cremeren kinderen jonger dan 1 jaar €  450,00

Cremeren kinderen 1 t/m 11 jaar oud €  605,00

Cremeren kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen €  1.013,00

Extra kosten en toeslagen

Diverse kosten

Verplichte invoerplateau indien de veiligheid dit vereist €  55,00

Gebruik geluidsinstallatie bij crematorium €  0,00

Gebruik kerkelijke attributen en hosties in de kapel €  0,00

Geluidsopname in kapel op usb/cd €  35,00

DVD opname van de plechtigheid in de aula €  68,00

Bewerken van beeld- en geluidsmateriaal, per kwartier €  20,00

Vullen van door derden aangeleverde ashouders, per ashouder €  27,50

Toeslagen

Basistarief as bestemming:
Kinderen jonger dan 24 weken bewaren van de as in de algemene nis met een 
max. van 1 jaar.  Wettelijk bewaartermijn van 30 dagen is niet van toepassing.
 Verstrooien van as zonder aanwezigheid nabestaanden
 Ophalen van de as in een kinder asbus €  42,00

Basistarief as bestemming:
Kinderen van 24 weken en ouder en volwassenen bewaren van de as in de 
algemene nis, incl. wettelijk bewaartermijn van 30 dagen met een max. van  
1 jaar. Verstrooien van as zonder aanwezigheid nabestaanden
 Ophalen van de as in een asbus of strooikoker
 Zakje as t.b.v. een as sieraad

€  85,00
€  0,00

Begeleiden overledene tot in voorhal van het crematorium; op verzoek 
aanwezig bij het inbrengen van de overledene in de crematieoven  
(max. 10 personen, max. 30 minuten).

€  165,00

Begeleiden van overledene tot aan de luifel (max. 15 minuten). €  55,00

Verlenging basistijd* per kwartier vooraf gereserveerd . €  55,00
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Verlenging basistijd* per kwartier niet vooraf gereserveerd €  82,50

Aanvang op werkdagen vanaf 18.00 uur, per kwartier extra €  55,00

Cremeren op zaterdag, aanvang vanaf 13.00 uur €  262,50

Cremeren op zondag tot 16.00 uur €  525,00

(*basistijd is 1 uur)

Vergunningen en administratieve kosten

Aanvraag bij Officier van Justitie voor vervroegd ophalen van de as van de 
overledene

€  28,50


