TARIEVEN CREMATORIUM DUIN- EN BOLLENSTREEK 2021

Onze tarieven gelden 24-uur per dag van maandag tot en met zaterdag.
Gebruik van aula, familiekamer en ontvang/condoleance ruimte is qua tijd vrij in te delen
excl. inloop (een half uur voor aanvang van de dienst). Inbegrepen zijn : de crematie en 30dagen verblijf in de algemene nis, gebruik van een familiekamer en ontvangkamer voor
genodigden, gebruik van een aula en condoleanceruimte en gebruik van de geluids- en
beeldfaciliteiten. Wij brengen geen kosten in rekening voor de administratie, het maken
van een PowerPointpresentatie of het ophalen van de ashouder.
Voor de zondag hanteren wij een toeslag van 50%.

Afscheidsdienst met crematie
Aula met ontvang/condoleanceruimte totale lengte tot 2 uur (excl. inloop) €
1.750,00
Aula met ontvang/condoleanceruimte totale lengte 2,5 uur (excl. inloop) €
1.950,00
Verlenging per 15 minuten vooraf aangevraagd
€
100,00
Verlenging per 15 minuten niet aangevraagd en indien mogelijk
€
150,00
Uitbreiding van de grote aula voor grotere diensten (tussenwand)
€
500,00
Voor kosten m.b.t. gebruik van de ruimtes en catering langer dan 3 uur of het combineren
van twee aula’s treden wij graag in overleg.
Crematie baby- of kind tot 12 jaar, afscheid met familie
€
gratis
Deze service geldt voor uitvaartondernemers die regelmatig diensten bij ons afnemen. Voor
aanvullend gebruik van aula, suite of horeca treden we graag in overleg.

Technische crematies
Voor 09.00 uur zonder familie
Na 09.00 uur tot 19:30 zonder familie
Technische crematie met familie maximaal 15 minuten
Verlenging technische crematie met familie per 15 minuten
Technische crematie na opgraving

€
€
€
€
€

825,00
1.100,00
1.200,00
100,00
550,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

195,00
370,00
530,00
125,00
125,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Verblijf in 24-uurs Suite en/of koelruimte
Suite: 1e dag en nacht (of een dagdeel)
Suite: 2 nachten (€ 195 + € 175)
Suite: 3 nachten (€ 370 + € 160)
Suite: 4e nacht en verder per nacht
Koelruimte: 1e dag en nacht (of een dagdeel)
Koelruimte: 2e nacht en verder per nacht
Rouwbezoek in suite bij verblijf in koelruimte ca. 1 uur
Gebruik verzorgingsruimte
Ontvangen van overledene voor koelruimte of suite na 17:00 uur

Verzorgingsmaterialen worden apart in rekening gebracht.
Huur van een suite of gebruik van de koelruimte is ook mogelijk zonder crematie.
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Condoleance-avond na 18:00 uur
Condoleanceruimte 1,5 uur inclusief 1 gastvrouw
Extra gastvrouw per 75 personen
Verlenging condoleanceruimte per 15 minuten

€
€
€

550,00
100,00
75,00

€
€

700,00
1.300,00

Afscheidsdienst zonder crematie (begraven)
Aula en ontvang/condoleanceruimte totale lengte 1 uur
Aula en ontvang/condoleanceruimte totale lengte 2 uur

Columbarium
Plaatsing van de ashouder in het Columbarium eerste jaar
€
gratis
Plaatsing van de ashouder in het Columbarium 2e t/m 5e jaar eenmalig
€
250,00
Verlenging Columbarium per 5 jaar
€
300,00
Belettering gedenkplaat wordt rechtstreeks gefactureerd door Sporken Natuursteen

Asbestemming en verstrooiing
Aanvraag bij Officier van Justitie voor vervroegde as-afgifte
Bewaren as in de Algemene Nis vanaf half jaar na de crematie per jaar
Ophalen van de as door familie of uitvaartondernemer op afspraak
Bezorgen van de ashouder binnen Nederland per koerier
Verstrooiing per schip of per vliegtuig boven zee
Verstrooiing op verstrooiveld CDB Lisse op verzoek en zonder familie
- Maandag t/m zaterdag in aanwezigheid van familie (max. 15 personen)
- Zondag in aanwezigheid van familie in overleg

€
€

50,00
100,00
service
op aanvraag
€
125,00
service
€
125,00
€
200,00

Live muziek, geluid en beeld
Gebruik van audioapparatuur, beamer en beeldschermen
Maken van een beeld- en geluidspresentatie (PowerPoint) door onze medewerker
Fotopresentatie afspelen tijdens condoleance of ontvangst
Live meekijken tijdens de dienst
30 dagen terugkijken en downloaden digitale beeld- en geluidsopname
van de dienst
€
Gebruik vleugel in aula tijdens afscheidsdienst
€

service
service
service
service
150,00
100,00

Catering
Catering mogelijkheden en tarieven staan op een aparte tarievenlijst.

Contact en tijden
Het is mogelijk om op ieder moment van de dag en op iedere dag van de week een
afscheidsdienst of crematie te plannen bij Crematorium Duin- en Bollenstreek. Wij gaan
graag met u in gesprek over de mogelijkheden en de kosten. Team Crematorium Duin- en
Bollenstreek is voor uitvaartondernemers 24/7 bereikbaar via telefoon: 0252 – 251 300.
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