Tarieven Crematorium de Omarming 2022
Voorsterallee 95 7203 DN Zutphen (0575) 51 66 43
www.deomarming.nl info@deomarming.nl

C R E M A T O R I U M

zorg vanuit het hart

Crematieplechtigheid
Crematie met gebruik familiekamer, aula (45 min.) en condoleanceruimte (45 min.)
(Bij geen gebruik condoleanceruimte staat de aula drie kwartier ter beschikking)
Inclusief gebruik fotopresentatie								€ 1.455,Crematie baby ouder dan 24 weken tot 1 jaar, met gebruik aula en condoleanceruimte		
655,Crematie baby ouder dan 24 weken tot 1 jaar, zonder gebruik faciliteiten			
- 455,Crematie foetus jonger dan 24 weken, met gebruik aula en condoleanceruimte		
355,Crematie foetus jonger dan 24 weken, zonder gebruik faciliteiten				
155,toeslag maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur en zaterdag					
- 200,Basistarief asbestemming*									125,-		
Verlenging per kwartier in aula of condoleanceruimte, maandag t/m zaterdag			
75,-		
Gebruik vleugel in de aula									
75,Geluidsopname plechtigheid**								27,50		
Beeldopname plechtigheid**									35,Livestream											75,Extra bewerkingen van foto’s en/of muziek per half uur					
37,50
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Technische crematie
Technische Crematie zonder faciliteiten, zonder familie, voor 16.00 uur
- 670,Technische Crematie zonder faciliteiten, met familie, voor 16.00 uur
			
- 870,Crematie na opgraving
								
- 500,Basistarief asbestemming*									125,Toeslag zaterdag										- 200,		
Gebruik uitvaartcentrum
Koelruimte per nacht									- 105,Gebruik rouwkamer eerste vijf dagen met sleutel, incl. koffie, thee en frisdrank		
- 625,Gebruik rouwkamer langer dan vijf dagen, per dag					- 105,Gebruik rouwkamer per dag met sleutel, incl. koffie, thee en frisdrank			
- 160,Gebruik verzorgingsruimte (door uitvaartondernemer)					
90,Rouwbezoek op afspraak en condoleance
Rouwbezoek ma t/m vrij tot 16.30 uur per half uur						
Rouwbezoek ma t/m vrij na 16.30 uur en op zaterdag per half uur				
Rouwbezoek zaterdag na 16.30 uur en op zondag per half uur					
Gebruik faciliteiten bij condoleance per uur					
Gebruik faciliteiten bij condoleance op zaterdag per uur 			
Gebruik faciliteiten bij condoleance op zondag per uur 			
Indien geen begeleiding condoleance extra medewerker crematorium per half uur		

-

75,100,125,275,325,375,75,-

Begrafenisplechtigheid en condoleance
Begrafenisplechtigheid
met gebruik van familiekamer, aula (45 min.) en condoleanceruimte (45 min.)
(Bij geen gebruik condoleanceruimte staat de aula drie kwartier ter beschikking) 		
Gebruik condoleanceruimte vanaf de begraafplaats ( 45 min.)				
Toeslag maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur en zaterdag					

-

595,250,200,-

*Het bedrag basistarief asbestemming op de crematienota wordt in mindering gebracht op
de kosten van de uiteindelijk gekozen asbestemming (€ 125,-). ** Achteraf bestellen is niet mogelijk.
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Asverstrooiing
Verstrooiing op verstrooiterrein van crematorium, zonder nabestaanden			
Verstrooiing op verstrooiterrein, met nabestaanden						
Verstrooiing op Nationaal verstrooiterrein Delhuyzen, zonder nabestaanden			
Verstrooiing op Nationaal verstrooiterrein Delhuyzen, met nabestaanden			
Verstrooiing boven Noordzee per schip, zonder nabestaanden					
Verstrooiing boven Noordzee per vliegtuig, zonder nabestaanden				
Verstrooiing boven Noordzee per vliegtuig of schip, met nabestaanden			
Verstrooiing op binnenwateren, zonder of met nabestaanden					
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- 125,- 160,- 185,op aanvraag
- 150,- 185,op aanvraag
op aanvraag

Het in ontvangst nemen of verzenden van de urn
Het in ontvangst nemen van de as in standaardurn of verstrooikoker		
Extra standaardurn of verstrooikoker 						Verzending binnen Nederland
						
-

125,25,125,-

Bijzetting

Stilteruimte urn is tot een maand na de uitvaart op werkdagen te bezoeken			
kosteloos
Aansluitend twee maanden in algemene nis (ruimte is niet te bezoeken)		
kosteloos
Algemene nis overige deel eerste jaar								
- 80,Verlenging algemene nis per jaar								
- 95,Urnenmuur of urniversum per jaar, vanaf							
- 80,Urnenmuur met glazen deurtje per jaar, vanaf							
- 115,Urnengedenktuin per jaar (inclusief onderhoudskosten)					
- 127,Bijzettingskosten									
- 50,Binnencolumbarium per jaar, vanaf 							- 115,Gedachtenisplaatje op verstrooiterrein van crematorium					
- 125,Plekje gedachtenisplaatje op verstrooiterrein van crematorium, per jaar 			
- 25,Sierurnen
In onze speciale asbestemmingskamer is een ruime keuze aan sierurnen aanwezig
Wij adviseren u graag vrijblijvend							
Sierurnen verkrijgbaar vanaf								

-

75,-

Herinneringssieraden en mini-urnen
Persoonlijke nagedachtenisvormen zijn er in verschillende uitvoeringen zoals brons, hout,
keramiek of glas. Heeft u speciale wensen, dan ontwikkelen we graag samen met u een
nagedachtenisvorm die tot in detail bij u past. Ook een gouden of zilveren sieraad is een
persoonlijke en tastbare herinnering en kan worden voorzien van een kleine
hoeveelheid as en een inscriptie.
Vullen sieraad of urn, elders gekocht (risico familie)					

-

30,-

Overige tarieven en mogelijkheden, prijzen en informatie op aanvraag.
Prijswijzigingen onder voorbehoud.

01/2022

Alle asbestemmingsmaterialen zoals urnen en gedenkstenen worden uitsluitend geleverd
door Crematorium de Omarming. Het verstrooien, bijzetten en plaatsen van urnengraven
wordt altijd begeleid door onze eigen medewerkers.

