
Algemene Tarieven Peusen Crematorium 2023

Crematie Vrijgesteld van BTW

Crematie incl. gebruik aula 1.525,00€                            

Crematie zonder afscheid 700,00€                                

Crematie zonder gebruik aula met ontvangst familie 950,00€                                

Crematie kinderen < 18 jaar incl. aula/familiekamer 775,00€                                

Crematie foetus (<24 weken) 225,00€                                

Toeslag avondcrematie 200,00€                                

Gebruik aula

Gebruik aula per uur 750,00€                                

Verlenging aulatijd vooraf geboekt per 15 min. 100,00€                                

Indien de aangevraagde aulatijd wordt overschreden, per 30 min. 225,00€                                

USB-opname plechtigheid (incl. 21% BTW) 85,00€                                  

Tweede en volgende USB (incl. 21% BTW) 25,00€                                  

Voorbereiding geluid en beeld e.a. aula, langer dan 30 min. 50,00€                                  

Verzorging en opbaring

Verblijf uitvaartcentrum per dag/dagdeel 120,00€                                

Rouwbezoek binnen reguliere tijden 90,00€                                  

Rouwbezoek buiten reguliere tijden 105,00€                                

Meerkosten rouwbezoek per 15 min. 25,00€                                  

Aangifte van overlijden 75,00€                                  

Gebruik diepkoeler per dag 200,00€                                

Gebruik verzorgingsruimte door derden, per uur 200,00€                                

Verzorging van de overledene 95,00€                                  

Verzorging van de overledene in aanwezigheid van familie 165,00€                                

Uitsluitend inkisten (of klaarmaken voor opbaring) 95,00€                                  

Body-bag 70,00€                                  

Rituele bewassing (6 pers. / 2 uur) 400,00€                                

Versie 2023 - januari (NL)



Asbestemmingen

Verstrooien met familie 150,00€                                

Verstrooien met familie, incl. koffiearrangement 180,00€                                

Registratie en handelingskosten afhalen kleine hoeveelheid as 30,00€                                  

Het vullen van assieraden en/of sierurnen elders gekochte sieraden, per stuk 45,00€                                  

Bezorgen asbus in NL < 10 km 75,00€                                  

Bezorgen asbus in NL > 10 km 75,00€                                  

+ €                        0,65 per km

Vervoer Tarief EXCLUSIEF 9 % BTW

Overbrenging naar mortuarium 200,00€                                

Overbrenging naar mortuarium tussen 18.00 en 8.00 uur 255,00€                                

Rouwauto uitvaart en stoet (binnen 20 km.) 235,00€                                

Volgauto met chauffeur (3 uur) 215,00€                                

Wachttijd per uur extra 45,00€                                  

Overige tarieven op aanvraag, noodzakelijke prijswijzigingen voorbehouden.

De manager van het crematorium is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen

het crematorium en daarmee het aanspreekpunt. 

In twijfelgevallen kunt u contact opnemen met de manager.

De Algemene Voorwaarden en Huisregels zijn tevens te vinden op onze website www.crematoriumechtsusteren.nl
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