
1.320,00€      
1.460,00€      
1.580,00€      

1.235,00€      
1.335,00€      
1.430,00€      

1.205,00€      
1.295,00€      
1.380,00€      

240,00€         
465,00€         

1.280,00€      

470,00€         

875,00€         
190,00€         

61,00€           
128,00€         
102,00€         

61,00€           
39,00€           
20,00€           
61,00€           

210,00€         
130,00€         
180,00€         

volledig tarief

80,00€           
52,00€           

250,00€         

Tarieven Crematorium

gebruik uitvaartkamer voor afscheid voorafgaande aan de plechtigheid 30 minuten
verlenging aula 15 min.
verlenging koffiekamer 15 min.

Crematierecht

Toeslagen

Pakket accomodatiegebruik, inclusief crematierecht en asbestemming (maandag t/m zaterdag)

reductie op pakket crematie bij kinderen tot 1 jaar

gebruik aula (60 min.), koffiekamer (60 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

gebruik aula (30 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

toeslag zondag plechtigheid

Accommodatiegebruik (overig)

foetus crematie, inclusief afhalen as

geluidsopname van de plechtigheid op CD

gebruik (digitale) piano

annuleringskosten (tot 48 uur voor aanvang plechtigheid)

geluidsopname van de plechtigheid op CD (extra exemplaar)

verlenging afscheidskamer 15 min., max. 15 pers.

toeslag schoonmaakkosten bij ernstige vervuiling locatie, per uur

toeslag tijdoverschrijding gebruik aula per 15 minuten of deel daarvan
toeslag tijdoverschrijding gebruik koffiekamer per 15 minuten of deel daarvan

annuleringskosten (binnen 48 uur voor aanvang plechtigheid)
uitgestelde crematie in verband met ontbrekende documenten

gebruik aula (30 min.), koffiekamer (30 min.), crematierecht en basistarief asbestemming
gebruik aula (45 min.), koffiekamer (45 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

gebruik koffiekamer (60 min.), crematierecht, basistarief asbestemming

afscheidskamer (45 min.), crematierecht, basistarief asbestemming, max. 15 pers.

reductie op pakket crematie bij kinderen van 1 tot 12 jaar

gebruik aula (45 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

technische crematie (8.30 uur), incl. basistarief asbestemming (zonder faciliteiten - zonder familie)

gebruik aula (60 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

gebruik koffiekamer (30 min.), crematierecht, basistarief asbestemming
gebruik koffiekamer (45 min.), crematierecht, basistarief asbestemming

foetus crematie, incl. aula (30 min.), koffiekamer (30 min.) en afhalen as



kosteloos

235,00€       

530,00€       

kosteloos
90,00€         

op aanvraag

kosteloos

150,00€       
177,50€       

kosteloos
60,00€         

77,00€         

op aanvraag

op aanvraag

kosteloos

op aanvraag
kosteloos

kosteloos

1.025,00€    

35,00€         
75,00€         
72,00€         
37,00€         

134,00€       
315,00€       

Begraafrecht 

Urngraf begraafplaats Almere Stad/Haven

Diversen

algemene nis eerste 6 maanden (basistarief asbestemming)

op de Noordzee vanuit een vliegtuig, zonder nabestaanden, met of zonder bericht

Op de Noordzee met schip/vliegtuig in aanwezigheid van nabestaanden, info via www.asverstrooiing.nl 
(asbestemming voor Crematorium Almere wordt dan afhalen asbus)

huur Basaltkei (2 urnen), huur Basaltzuil (1 urn)

huur urnennis, urnengraf of particuliere verstrooiplek

begraafrecht asbus in een huurgraf of urnengraf op de begraafplaats, met of zonder nabestaanden 
binnen 6 maanden

op het IJssel-/Markermeer vanaf een schip, zonder nabestaanden, met/zonder bericht

afhalen en herplaatsen van grafbedekking ten behoeve van een bijzetting (i.o.v. de ondernemer/familie)

bespreektarief t.b.v. begrafenis/crematie - particulier / per uur
verstrekken van een vergunning tot het plaatsen van een monument
het overboeken van grafrechten / wijzigen termijn grafonderhoud
het opgraven van een asbus

verlengen van grafrechten van een urngraf met 10 jaar incl. afkoop onderhoud

vullen van een sieraad of sierurn per zelf meegenomen urn of sieraad

plaatsing urn in het Urnenbos binnen 6 maanden

plaatsing nis, begraafrecht urnengraf of verstrooien particuliere verstrooiplek met of zonder 
nabestaanden binnen 6 maanden

Urnenbos Crematorium Almere

Tarieven Asbestemmingen

Afhalen en verzenden

Verstrooien

In de Verstrooituin van Crematorium Almere in aanwezigheid van nabestaanden

In de Verstrooituin van Crematorium Almere, zonder nabestaanden, met/zonder bericht binnen 6 
maanden

In de Verstrooituin van Crematorium Almere in bijzijn van nabestaanden, incl. naamplaatje op 
gedenkzuil (voor 5 jr. € 27,50)

Urnentuin Crematorium Almere

Op het IJssel-/Markermeer vanaf een schip in aanwezigheid van nabestaanden (asbestemming voor Crematorium 
Almere wordt dan afhalen asbus)

op de Noordzee vanaf een schip zonder nabestaanden, met of zonder bericht binnen 6 maanden

verlengen algemene nis met 1 jaar (wordt automatisch toegepast indien er binnen 6 maanden geen 
definitieve asbestemming is opgegeven )

Algemene Nis ( het bezoeken van de algemene nis is niet mogelijk )

verlengen algemene nis met 5 jaar

het afhalen van de asbus bij Crematorium Almere binnen 6 maanden
toeslag spoedprocedure voor het afhalen v.d. asbus binnen de Wettelijk gestelde termijn
het bezorgen van de asbus binnen Nederland (verzending per koerier)                        



2,20€           
2,30€           

3,50€           
3,75€           
2,50€           
3,75€           

1,55€           
1,25€           
2,25€           
3,50€           
1,25€           
2,60€           
0,50€           
1,25€           
1,75€           
2,60€           
2,60€           

44,25€         
44,25€         
37,50€         

2,95€           
2,50€           
2,50€           
1,75€           
1,50€           
2,95€           
3,25€           

3,95€           
3,25€           
2,75€           
5,95€           
0,60€           
1,95€           
1,70€           
1,35€           
1,95€           
1,70€           
1,35€           

Kaasbroodje
Kaasbroodje (halve)

Harde Wener Petit Fours

Assorti harde broodjes (bruin/wit gemengd) (per stuk )
Assorti mini broodjes (per stuk )
Zachte basis broodjes, bruin/wit gemengd (per stuk )
Krentebol met boter
Krentebol zonder boter

Zoute koekjes (per stuk )

Saucijzenbroodje (halve)

Huiswijn rood / wit / rosé (per glas )

Handgemaakte bonbons (per stuk )

Brownie
Roomboter allerhande

Cake Petit Fours
Petit glacé

Vieux - Port - Jenever (per glas )

Koekplateau

Tarieven Consumpties

Overige dranken op aanvraag

Borrelnoten per 4/5 personen

Cake

Slagroomsoesje
Assorti gebak

Assorti zachte broodjes in kartonnen mandje, bruin/wit gemengd (per 15 stuks )

Sandwich, bruin/wit: kip/bacon, kalfsmuis, zalm, geitenkaas (per stuk )

Broodjes

Kaasbroodje (mini)

Dranken

Patisserie

Alcoholische dranken

Klein koffielekkers (per 3 stuks )

Frisdrank, diverse smaken (per flesje )

Gemengde noten per 4/5 personen

Saucijzenbroodje (mini)

Koffie / thee (per kopje / per glas )

Kaas- & worstplateau (per 3 stuks )

Prosecco (per glas )
Heineken bier (per flesje )

Assorti mini broodjes in kartonnen mandje (per 15 stuks )

Borrelgarnituur

Saucijzenbroodje 

Assorti harde broodjes in kartonnen mandje, bruin/wit gemengd (per 15 stuks )

Hollands bittergarnituur: kaassoufflés, bitterballen, frikandellen (per 3 stuks )

Assortie zachte broodjes, bruin/wit gemengd (per stuk )



52,50€         

47,50€         
3,50€           

25,00€         

3,95€           
2,95€           

2,95€           
1,25€           

5,75€           
17,50€         

66,00€         
22,00€         
52,00€         toeslag schoonmaakkosten bij ernstige vervuiling, per uur

Indische spekkoek (per punt )

Overige specialiteiten

Bestellingen dienen op werkdagen 24 uur, voor aanvang van de plechtigheid, aangevraagd te worden.

In verband met de allergenen wetgeving is het zelf meebrengen of laten bezorgen van consumpties niet toegestaan!

Tapas mix (per 5 stuks )
Mediterrane lekkernijen (voor 10 personen )

Overig
serveerkosten extra inzet medewerker per 3 kwartier (standaardtijd koffiekamer) 
serveerkosten extra inzet medewerker per kwartier extra (verlenging)

Rauwkost plateau (crudité), 5 glazen potten (per 10 personen )

Surinaamse specialiteiten
Surinaamse broodjes (per stuk )
Surinaamse lekkernijen (per stuk )

Indische specialiteiten
Indische lekkernijen (per stuk )

Amuses

vervolg Tarieven Consumpties

Amuses (per 30 stuks )

Hollandse specialiteiten
Retro garnituur (per 30 stuks )
Haring (per stuk )


