
                                                         
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Crematorium Spijkenisse 

Tarieven 2022 



 

 Alle tarieven zijn bedragen in euro’s, prijswijzigingen voorbehouden.  2 

Crematorium Spijkenisse 
Tarieven 2022 

 
Tarieven 2022  

Crematie 
  

Crematie met afscheidsdienst * 1.485,00 

Crematie met gebruik van accommodatie, 30 minuten aula / 30 minuten koffiekamer * 1.280,00 

Crematie kind t/m 17 jaar met afscheidsdienst (alle bovenstaande vormen) * 742,50 

Crematie zonder afscheid ** 695,00 

Crematie zonder afscheid, dag eerder gebracht of op / voor 9.00 uur ** 595,00 

Crematie zonder afscheid, kind t/m 17 jaar ** 425,00 

Crematie zonder afscheid, foetus (<24 weken) ** 212,00 

Crematie zonder afscheid, stoffelijke resten na opgraving ** 650,00 

* Bij dit tarief is inbegrepen: 

• crematie van de overledene; 

• gebruik van de ontvangstruimte voorafgaande aan de afscheidsdienst; 

• gebruik van de aula vanaf de afgesproken tijd inclusief gebruik van muziekfaciliteiten en het tonen van één foto; 

• gebruik koffiekamer voor de afgesproken tijd; 

• de verstrooiing op het terrein van het crematorium zonder aanwezigheid van nabestaanden; 

• afhalen as in standaard asbox (inclusief administratiekosten); 

• begeleiding tot aan de crematieruimte en in overleg en onder voorbehoud mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de start van 
het crematie proces; 

** Bij dit tarief is inbegrepen: 

• crematie van de overledene en het binnenbrengen van de overledenen zonder aanwezigheid van nabestaanden; 

• de verstrooiing op het terrein van het crematorium zonder aanwezigheid van nabestaanden; 

• afhalen as in standaard asbox (inclusief administratiekosten); 
 

Crematie met kort afscheid *  795,00 

Crematie met kort afscheid, kind t/m 17 jaar * 476,50 

Crematie met kort afscheid en aanwezigheid in de crematieruimte ** 1025,00 

Crematie met kort afscheid en aanwezigheid in de crematieruimte, kind t/m 17 jaar ** 512,00 

Crematie met kort afscheid en aanwezigheid in de crematieruimte, foetus (24 weken) ** 256,25 

Crematie met kort afscheid en aanwezigheid in de crematieruimte, stoffelijke resten ** 820,00 

* Bij dit tarief is inclusief:  

• een waardig ontvangst de ontvangst van u en uw gasten (maximaal 10 nabestaanden) in een passende ruimte, koffie, thee 
en water;  

• de crematie van de overledene; 

• de verstrooiing op het terrein van het crematorium zonder aanwezigheid van nabestaanden; 

• begeleiding tot aan de crematieruimte; 

• afhalen as in standaard asbox (inclusief administratiekosten); 

** Bij dit tarief is inclusief:  

• een waardig ontvangst de ontvangst van u en uw gasten (maximaal 10 nabestaanden) in een passende ruimte, koffie, thee 
en water;  

• de crematie van de overledene; 

• de verstrooiing op het terrein van het crematorium zonder aanwezigheid van nabestaanden; 

• begeleiding tot aan de crematieruimte en in overleg en onder voorbehoud mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de start van 
het crematie proces; 

• afhalen as in standaard asbox (inclusief administratiekosten); 
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Tarieven 2022 Avondcrematie en verlenging  

Toeslag avondcrematie met gebruik aula (aanvang dienst vanaf 18:00 uur)  255,00 
Toeslag avondcrematie met gebruik aula (aanvoer vanaf 18:00 uur)  255,00 
Extra aansluitende aulatijd van 1 uur, vooraf geboekt 464,00 
Verlenging van de geboekte aulatijd en / of koffiekamertijd per 15 minuten  146,00 
  

 

Gebruik aula en of koffiekamer  

Gebruik aula zonder crematie, inclusief koffiekamer  635,50 
Gebruik koffiekamer zonder auladienst   290,00 

 

Audio / Visueel  

 
In verband met de privacywetgeving mogen wij slechts beeld- en geluidsopnamen van de plechtigheid maken op expliciet verzoek 
van de opdrachtgever (handtekening opdrachtgever op het aanvraagformulier). Achteraf bestellen van beeld- of geluidsopnamen is 
dus helaas niet mogelijk. 

Controleren, voorbereiden en afspelen beeldpresentatie 34,50 
Gedeeltelijk of geheel opmaken en afspelen beeldpresentatie 79,00 
Eenvoudige beeldopname van de plechtigheid op USB 73,50 
Livestreaming inclusief een opname van de plechtigheid op USB 101,50 
Elke volgende USB opname 30,00 
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Tarieven 2022 Asbestemmingen 

  

Bijzettingen in as bewaarruimte van het crematorium  

Bijzetting van de as in de as bewaarruimte (6 maanden) inclusief 
Verlenging bijzetting in de as bewaarruimte met 1 jaar of gedeelte daarvan 64,00 
Bezorging asbox 78,50 

Bijzetting urnengalerij of columbarium   

Bijzetting, verlenging of reservering enkele nis voor 3 jaar  282,50 
Plaatsing urn van ergens anders  102,50 
 

Gedenkplaatje 

Plaatsing 5 jaar (40 x 210 mm)   195,00 
Plaatsing 5 jaar (80 x 210 mm)  240,00 
Plaatsing 5 jaar (120 x 210 mm) 286,00 
Verlenging gedenkplaatje 5 jaar 154,00 
Vervanging / nieuw plaatje tijdens looptijd of los plaatje voor in columbarium 46,00 
 
 

Gedenkplaat of gedenksteen bij verstrooiterrein 

Plaatsing op de gedenkmuur of gedenksteen, voor 1 jaar 100,00 
Plaatsing op de gedenkmuur of gedenksteen, voor 5 jaar  400,00 

 

As verstrooiingen 

Op het eigen strooiveld van het crematorium, zonder of in aanwezigheid familie  kosteloos 
Op het eigen strooiveld van het crematorium, in aanwezigheid van nabestaanden   87,50 
Op zee per schip, zonder nabestaanden 95,00 
Op zee per schip, zonder familie met bloemengroet 145,00 
Per vliegtuig, zonder nabestaanden 195,00 
 
 

Overige inzake as bestemmingen  

Vullen van een nagedachtenisvorm per stuk inclusief 
Vullen van een nagedachtenisvorm per stuk (elders gekocht)* 30,00 
As-verzendingbuitenland op aanvraag 
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Tarieven 2022 Uitvaartcentrum 

  

Gebruik uitvaartcentrum  

Gebruik uitvaartcentrum per dag  80,00 

Gebruik familiekamer per dag ( 24-uurskamer) 125,00 

Gebruik intensieve koeling  

Tarief intensieve koeling per dag 180,00 

 

Condoleance bezoek  

Condoleance met begeleiding ondernemer 45 minuten (excl. consumpties) 127,50 

Verlenging condoleance, per 15 minuten 59,00 

Toeslag condoleance na 18:00 uur 50,00 

Toeslag condoleance op zon en feestdagen 100,00 

Waarnemen bezoek voor 18 uur 50,00 

Waarnemen bezoek na 18 uur 100,00 

Waarnemen bezoek op zon en feestdagen 125,00 

Condoleance met gebruik koffiekamer, inclusief serveren horeca, exclusief horeca producten 90 minuten 246,00 

Verlenging condoleance met koffiekamer, per 15 minuten 84,50 

Gebruik koffiekamer voorafgaande auladienst (kosteloos 60 minuten) daarna per 15 minuten 146,00 

Gebruik koffiekamer zonder voorafgaande auladienst ( 60 minuten) 290,00 

 

Verzorging   

Verzorging van de overledene 236,00 

Verzorging van de overledene in het bijzijn van nabestaande(n), 60 minuten 284,00 

Gedeeltelijke verzorging van de overledene 87,50 

Verwijderen niet lichaamseigen hulpmiddelen 78,00 

Gelaatsverzorging met gebruik airbrushtechniek 168,50 

Cosmetisch herstel van aanzicht en / of lichaam 60 minuten 178,50 

Huur gebruik verzorgingsruimte t.b.v. verzorging / bewassing (per uur) 142,00 

Verzorging overledene, externe locatie 170,00 

 

Overig   

Openen zinken kist  102,50 

Hygiënehoes 59,00 
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Tarieven 2022 Tarieven eten & drinken 

 

Dranken  

Koffie & thee 2,55 
Vers munt thee 2,55 
Frisdrank 2,65 
Vruchtensap 2,65 
Rode wijn, witte wijn en rosé wijn 4,00 
Bier 3,25 
Prosecco 4,55 

 

Broodjes en Soep  

Rijkelijk belegde zachte broodjes met diverse vlees en kaassoorten 3,15 
Rijkelijk belegde Boerenbrood met diverse vlees en kaassoorten 3,60 
Rijkelijk belegde harde broodjes met diverse vlees en kaassoorten 4,55 
Broodje kroket  4,55 
Krentenbol (met of zonder roomboter) 2,65 
Tortilla wraps (belegd met diverse luxe vlees-, vis en kaassoorten) 2,85 
Soepen (tomaten crème of heldere runderbouillon met verse groenten en vleesballetjes) 4,10 

 

Borrelsnacks  

Plankje (oude kaas en grillworst met mosterdsaus) 2,30 
Nootjes en luxe zoutjes. 1,50 
Borrel wraps  (belegd met diverse luxe vlees-, vis en kaassoorten) 2,80 
Bittergarnituur warm  2,30 
Luxe bitterbal, rundvlees 2,45 
Bladerdeeg hapje met vlees- kaasvulling 2,15 

 

Hapjes zoet  

Diverse soorten roombotercake 1,60 
Luxe koek 1,85 
Luxe koek en roombotercake 1,75 
Petitfour 2,10 
Zoete broodjes 1,60 
Mini muffins per 2 stuks 1,80 
Macarons per 2 stuks 2,85 
Luxe vlaai of appelpunt (toeslag slagroom €0,35) 3,50 
Diverse soorten plaatcake 1,85 

 

Hartig  

Worsten broodje (heel)  3,35 
Saucijzenbroodje (heel)  3,60 
Kaasbroodje (heel)  3,50 
Worsten broodje (mini)  2,15 
Saucijzenbroodje (mini) 2,15 
Kaasbroodje (mini)  
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Tarieven 2022 Arrangementen 

Wij verzorgen de plechtigheid geheel naar uw wens. Daarbij bieden wij u volop mogelijkheden om het afscheid een persoonlijk 
karakter te geven. Dat geldt ook voor onze catering. U kunt kiezen uit arrangementen of losse consumpties. Voor de arrangementen 
geldt een vaste prijs per persoon. U kunt dan onbeperkt genieten van hapjes en drankjes, gedurende de afgesproken tijd. De 
minimale afname is 15 personen. 
 
 

Zoet arrangement 12,45 

Een ruime keuze aan zoete lekkernijen zoals macarons, petitfours, breekchocolade en zoete broodjes.  
Inclusief één uur onbeperkt koffie, thee en kraanwater 

 

Traditioneel arrangement 12,45 

Rijkelijk belegde zachte broodjes met diverse vlees en kaassoorten, ontbijtkoek, krentenbol (met roomboter) en suikerbrood.  
Inclusief één uur onbeperkt koffie, thee en kraanwater 

 

Ambachtelijk arrangement  16,95 

Petit pains en zachte broodsoorten rijkelijk belegd met diverse vlees en kaassoorten, tortillawraps een mini- worstenbroodjes.  
Inclusief één uur onbeperkt koffie, thee en kraanwater 

 

Borrel arrangement exclusief drank  6,65 

Een variatie aan borrelhapjes zoals diverse vlees en kaassoorten, olijven, gedroogde tomaten, warme borrelsnacks en zoute crackers. 
Geserveerd met mosterd-dillesaus. 

 

Borrel arrangement inclusief drank 16,80 

Een variatie aan borrelhapjes zoals diverse vlees en kaassoorten, olijven, gedroogde tomaten, warme borrelsnacks en zoute crackers. 
Geserveerd met mosterd-dillesaus. Inclusief één uur onbeperkt koffie, thee, kraanwater, frisdrank , bier en wijn. 

. 
 
 

 
Wij werken met zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Dit om de kwaliteit van de door ons verstrekte producten te garanderen en te 

voldoen aan geldende wet- en regelgeving inzake allergenen en HACCP. Het is daarom ook niet toegestaan om eigen consumpties mee 
te brengen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


