Tarieven 2019
Cremeren
Basistarief
Basistarief, kind tot 18 jaar

€ 1375,00
€ 687,50

Dit tarief omvat gebruik aula gedurende 1 uur, gebruik koffiekamer gedurende 1 uur, crematie,
bewaring as in het crematorium gedurende 6 maanden, verstrooiing zonder aanwezigheid van
nabestaanden of afhalen van de as in een neutrale asbox.

Extra tijd aula of koffiekamer, per half uur

€ 225,00

Crematie zonder gebruik aula of koffiekamer

€ 515,00

Dit tarief omvat de crematie, bewaring as in het crematorium gedurende 6 maanden, verstrooiing
zonder aanwezigheid van nabestaanden of afhalen van de as in een neutrale asbox.

Toeslag crematie zonder gebruik aula maar met koffiekamer,
per half uur

€ 225,00

Registratie beeld en geluid van de plechtigheid, dertig dagen beschikbaar,
indien gewenst live te volgen via internet
kostenloos
Opname van de plechtigheid op USB/memorycard
€ 95,00
Elke volgende opname (indien direct met de eerste opname besteld)
€ 25,00
Verstrooiing as op terrein in ’t Gooi, zonder familie
Verstrooiing as op terrein in ’t Gooi, met familie
Verstrooiing as op zee, zonder familie
Verstrooiing as op zee, met familie
Verstrooiing as per vliegtuig, zonder familie
Verstrooiing as per vliegtuig, met familie
Verstrooiing as op Nationaal Verstrooiingsterrein Delhuyzen,
zonder familie
met familie
Verlenging bewaring van de as op het crematorium,
per half jaar

in basistarief
€ 75,00
€ 75,00
prijs op aanvraag
€ 145,00
prijs op aanvraag
€ 95,00
€ 120,00
€ 65,00

Uw wensen met betrekking tot te spelen muziek of te tonen beeldmateriaal ontvangen wij
graag uiterlijk om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de plechtigheid.
Voor zover BTW van toepassing is, zijn onze tarieven inclusief BTW; wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op al onze diensten en
leveringen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar op het crematorium en staan op onze website.

Tarieven 2019
Catering
Koffie/thee
€ 2,25
Chocomel/fris
€ 2,25
Cake/koek-plateau, per item
€ 1,30
Petit four, per stuk
€ 2,35
Gebak, assorti, per stuk
€ 3,40
Saucijzenbroodje (heel)
€ 2,95
Saucijzenbroodje (half)
€ 1,75
Kaasbroodje (heel)
€ 2,95
Kaasbroodje (half)
€ 1,75
Broodje (ham, kaas, rosbief, etc.)
€ 2,85
Krentenbol, gesmeerd
€ 2,00
Luxe broodjes (sla, beenham, zalm, brie, diverse salades, etc.)
€ 3,85
Luxe mini-broodjes (idem)
€ 3,35
Soep, per persoon
€ 3,85
Bier
€ 2,75
Wijn, per glas
€ 3,50
Binnenlands gedistilleerd
€ 3,00
Buitenlands gedistilleerd
€ 4,50
Prosecco, champagne
prijs op aanvraag
Overige dranken
prijs op aanvraag
Borrelgarnituur (assorti, frituur), per stuk
€ 0,80
Bitterbal (Kwekkeboom), per stuk
€ 0,90
Borrelgarnituur (kaas, worst, e.d.), per stuk
€ 0,65
Mini saucijzen, per stuk
€ 1,05
Zoute koekjes, per persoon
€ 1,00
Nootjes, assorti de luxe, per persoon
€ 1,50
Heeft u andere wensen met betrekking tot de catering? Wij overleggen graag met u
over de mogelijkheden.

Voor zover BTW van toepassing is, zijn onze tarieven inclusief BTW; wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op al onze diensten en
leveringen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar op het crematorium en staan op onze website.

