
Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek

Tarieven Crematorium 2023

In het basistarief voor een crematieplechtigheid is in begrepen 

Crematie van de overledene inclusief milieutoeslag

Gebruik van de muziekfaciliteiten en een opname op USB-Stick*, 2 Regelige vermelding in het Herinneringsboek   

Kosteloze bijzetting van de asbus voor een half jaar in de Algemene Nis.

* wordt niet verrekend bij géén afname

Basistarief  inclusief basistarief asbestemming (aanvang dienst om 11.00 en 15.00 uur)

Crematie vanaf 1 jaar ; 1.815,00

Crematie vanaf 1 jaar Dubbele crematieplechtigheid (plechtigheid met 2 overledenen) ; 2.723,00

Crematie tot 1 jaar ; 975,00

Bij annulering is 50% van het tarief verschuldigd.

Toeslagen

Langer gebruik Aula/Lounge per 15 minuten ; 100,00

Zaterdagtoeslag (aanvang dienst om 11.00 en 15.00 uur) ; 385,00

Avondtoeslag (aanvang dienst om 19.00 uur) ; 385,00

Basistarief asbestemming ; 115,00

Beeld en Geluid

Opname op USB-Stick incl.

Extra opname op USB-Stick ; 45,00

Livestream ; 79,00

Gebruik Keyboard (met uitgebreide orgel- en piano-functie) ; 70,00

Als service bieden wij op aanvraag de huur van de hieronder genoemde muziekinstrumenten aan.

Pianohuur ; 305,00

Orgelhuur ; 210,00

Vleugelhuur ; 665,00

Algemene Nis

1e half jaar incl.

Verlenging per jaar of gedeelte daarvan ; 125,00

Verlenging per 5 jaar ; 450,00

Asbestemming

Verstrooiing op zee zonder aanwezigheid familie of nabestaanden ** 115,00

Verstrooiing op crematoriumterrein in aanwezigheid familie of nabestaanden ** ; 87,00

Asafgifte aan aanvrager of gemachtigde ** ; 115,00

**  Is of wordt verrekend met kosten voor basistarief asbestemming

Urnverzending Binnenland ; 43,50

Urnverzending Buitenland (incl. afhandelingskosten, afhankelijk van bestemming) op aanvraag

Gebruik van de Ontvangstruimten, Aula en Lounge voor 2:30 uur  (0:30 uur voor aanvang beschikbaar, totaal 3:00 uur)

Afgifte van de as aan de opdrachtgever of verstrooiing op zee zonder aanwezigheid van nabestaanden

De genoemde instrumenten worden extern gehuurd en de tarieven zijn, indien van toepassing, incl. stemming en bezorgkosten.



Urnentuin

Plaatsing in de urnentuin voor 1 jaar ; 150,00

Plaatsing in de urnentuin voor 5 jaar ; 580,00

Plaatsing in de urnentuin voor 10 jaar ; 1.110,00

Plaatsingskosten bijzetting ; 165,00

Reservering plaats in urnentuin per jaar ; 87,00

Plaatsingsrecht urnenmonument niet door ons geleverd ; 87,00

Asverstrooiing per vliegtuig of schip

Zonder aanwezigheid familie of nabestaanden boven de Noordzee op aanvraag

In aanwezigheid van max. 2 familieleden of nabestaanden op aanvraag

Asverstrooiing op nationaal verstrooiterrein Delhuyzen

Zonder aanwezigheid familie of nabestaanden op aanvraag

In aanwezigheid familieleden of nabestaanden op aanvraag

Wet op de lijkbezorging

Het crematorium is wettelijk verplicht de as minimaal een maand te bewaren. In uitzonderingsgevallen is

ontheffing mogelijk, deze kan het crematorium voor u aanvragen bij de officier van justitie. Hiervoor worden

administratiekosten berekend. ; 44,00

Diversen

Afgifte kleine hoeveelheid as (wordt verrekend wanneer er een nagedachtenis vorm via het crematorium

wordt aangeschaft) ; 22,00

Extra asbus of strooikoker (per stuk, incl. vullen) ; 25,00

Vullen van een sierurn of assieraad niet door ons geleverd (risico blijft voor de klant) ; 44,00

Presentatieruimte

Prijswijzigingen voorbehouden.

Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek

Harinxmalaan 1

8602 CN  SNEEK

Telefoon 0515 - 428 700

Email info@crematoriumsneek.nl

www.crematoriumsneek.nl

is het mogelijk om een afspraak te maken.

In Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek heeft een presentatieruimte met sierurnen, assieraden en andere nagedachtenis-

vormen. Hier zijn we u graag van dienst voor een adviesgesprek.  Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 16.30 uur


