CREMATORIUM
DIEREN

Tarieven 2021
Cremeren
Alle crematietarieven gelden van maandag t/m zaterdag en zijn inclusief een advies
gesprek over mogelijke asbestemmingen en het afgeven van de as of het verstrooien van
de as (met of zonder familie) op ons terrein.
Een laatste groet
Voorafgaand aan de crematie is er gelegenheid voor een laatste groet.

h

812,00

Afscheid in familiekamer Veluwe
Een afscheid in familiekamer Veluwe voor ongeveer 20 personen met mogelijkheid tot
afspelen muziek en uitgebreide cateringmogelijkheden.
60 minuten
h 1.323,00
75 minuten
h 1.405,00
Kosten voor het gebruik van familiekamer Veluwe na 75 minuten, per 15 minuten h
82,00
Afscheid in IJsselzaal
Voorafgaand aan de plechtigheid ontvangen wij de familie in de familiekamer. De belang
stellenden ontvangen wij in een separate ontvangstruimte. De plechtigheid vindt plaats in
de IJsselzaal (60 zitplaatsen). Hier zijn mogelijkheden tot het afspelen van muziek en het
tonen van foto’s en film gedurende de plechtigheid. De sfeervolle condoleanceruimte staat
na de plechtigheid 60 minuten ter beschikking voor een informeel samenzijn.
45 minuten
60 minuten
75 minuten
90 minuten
Kosten voor het gebruik van de IJsselzaal na 90 minuten, per 15 minuten

h
h
h
h
h

1.472,00
1.574,00
1.676,00
1.778,00
102,00

Afscheid in Veluwezaal
Voorafgaand aan de plechtigheid ontvangen wij de familie in de familiekamer. De belang
stellenden ontvangen wij in een separate ontvangstruimte. De plechtigheid vindt plaats in
de Veluwezaal (200 zitplaatsen). Hier zijn mogelijkheden tot het afspelen van muziek en
het tonen van foto’s en film gedurende de plechtigheid. De sfeervolle condoleanceruimte
staat na de plechtigheid 60 minuten ter beschikking voor een informeel samenzijn.
45 minuten
60 minuten
75 minuten
90 minuten
Kosten voor het gebruik van de Veluwezaal na 90 minuten, per 15 minuten

h
h
h
h
h

1.472,00
1.574,00
1.676,00
1.778,00
102,00

Afscheid in de natuur
Voorafgaand aan de plechtigheid ontvangen wij de familie in de familiekamer. De belang
stellenden ontvangen wij in een separate ontvangstruimte. De plechtigheid vindt plaats
in de Eikenhof (64 zitplaatsen) in de vrije natuur tussen bomen midden in het groen.
Afspelen van muziek is mogelijk. In verband met weersomstandigheden wordt een
aula binnen vrijgehouden. De sfeervolle condoleanceruimte staat na de plechtigheid
60 minuten ter beschikking voor een informeel samenzijn.
45 minuten
60 minuten
75 minuten
90 minuten
Kosten voor het gebruik van de Eikenhof na 90 minuten, per 15 minuten

h
h
h
h
h

1.584,00
1.686,00
1.789,00
1.891,00
102,00

Aanvullende dienstverlening
kosten gebruik condoleanceruimte na 60 minuten
per 15 minuten h
82,00
live uitzending plechtigheid en gedurende 30 dagen terugkijken van de
opname (mogelijk in IJsselzaal en Veluwezaal)
geen kosten
meekijken live uitzending plechtigheid tot 25 personen
geen kosten
meekijken live uitzending plechtigheid uitbreiding tot 100 personen
75,00
h
beeldopname te bestellen binnen 30 dagen na crematie op dvd of usb
86,00
h
(IJsselzaal en Veluwezaal)
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