
Tarieven DELA crematoria 2018
(m.u.v. crematorium Schollevaar, Capelle a/d IJssel)

Crematie
Crematie met uitvaartdienst  ............................................................................................................................................................ € 1.325,00

Crematie kind t/m 17 jaar met uitvaartdienst  ................................................................................................................................. € 662,50

Bij dit tarief is inbegrepen: crematie van de overledene, gebruik van de ontvangstruimte voorafgaand aan de uitvaartdienst, gebruik van 

de aula vanaf de afgesproken tijd inclusief gebruik van muziek- en presentatiefaciliteit, gebruik van de koffiekamer voor de afgesproken 

tijd en indien gewenst de verstrooiïng van de as op het terrein van het crematorium (zonder aanwezigheid van nabestaanden) danwel 

een standaard asbox en de administratiekosten bij het afhalen van de asbox.

Crematie zonder gebruik aula ........................................................................................................................................................... € 760,00

Crematie zonder gebruik aula, gebracht op of vóór 9.00 uur ........................................................................................................ € 600,00

Crematie zonder gebruik aula, kind t/m 17 jaar  ............................................................................................................................. € 380,00

Crematie stoffelijke resten, na opgraving (kist ≤ 95 cm)  ............................................................................................................... € 375,00

Crematie stoffelijke resten, na opgraving (grote kist)  .................................................................................................................... € 530,00

Bij dit tarief is inbegrepen: de crematie en het binnenbrengen van de overledene zonder aanwezigheid van de familie en indien gewenst 

de verstrooiïng van de as op het terrein van het crematorium (zonder aanwezigheid van nabestaanden) danwel een standaard asbox en 

de administratiekosten bij het afhalen van de asbox. Tijdstip uitsluitend na overleg met de afdeling Nabestaandendesk of met de 

betreffende locatie.

Crematie zonder gebruik aula, met invoer familie  ......................................................................................................................... € 935,00

Crematie zonder gebruik aula, met invoer familie, kind t/m 17 jaar  ............................................................................................. € 467,50

Bij dit tarief is inbegrepen: een waardige ontvangst van de nabestaanden (maximaal 10 personen) in een daarvoor passende ruimte, het 

gebruik van consumpties (koffie, thee en fris), uitleg over het crematieproces en de mogelijkheid aanwezig te zijn bij de invoer van de 

overledene en indien gewenst de verstrooiïng van de as op het terrein van het crematorium (zonder aanwezigheid van nabestaanden) 

danwel een standaard asbox en de administratiekosten bij het afhalen van de asbox.

Toeslag avondcrematie met gebruik aula (aanvang dienst vanaf 18.00 uur)  ............................................................................... € 460,00

Toeslag avondcrematie zonder gebruik aula (aanvoer vanaf 18.00 uur)  ...................................................................................... € 235,00

Extra aansluitende aulatijd van 1 uur, vooraf geboekt  .................................................................................................................... € 415,00

Extra tijd koffiekamer (per half uur) (alleen Bilthoven)  .................................................................................................................. € 260,00

Verlenging van de geboekte aulatijd per 15 minuten (voor Bilthoven vooraf geboekt)  ................................................................ € 130,00

Dit is alleen mogelijk bij de laatste tijden op een dag (overige beschikbaarheid kan per crematorium verschillen, 

altijd na overleg met betreffend crematorium).

Gebruik aula zonder crematie, inclusief gebruik koffiekamer  ........................................................................................................ € 575,00

Gebruik koffiekamer zonder auladienst  .......................................................................................................................................... € 260,00

Rouwbezoek voorafgaand aan crematie zonder gebruik aula ........................................................................................................ € 80,00

Rouwbezoek met gebruik koffiekamer, inclusief serveren horeca, exclusief horecaproducten: 90 minuten  .............................. € 132,50

Rouwbezoek met gebruik koffiekamer, inclusief serveren horeca, exclusief horecaproducten, extra tijd per 15 minuten  ......... € 77,50
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Audio/visueel
Dvd-opname van de uitvaartdienst, eerste exemplaar (niet op alle locaties mogelijk)  ................................................................ € 70,00

Usb-opname op memorycard  .......................................................................................................................................................... € 70,00

Begeleiding bij het maken van een audiovisuele presentatie (eerste kwartier kosteloos) per kwartier  ...................................... € 15,00

Elke volgende usb- of dvd-opname  ................................................................................................................................................. € 27,50

Usb-opname en internetuitzending (alleen Bilthoven)  .................................................................................................................. € 90,00

Asbestemmingsmogelijkheden
Nabestaanden hoeven op de dag van de crematie nog geen beslissing over de bestemming van de as te hebben genomen. Zij kunnen 

de asbestemming op een later tijdstip bepalen. Het crematorium neemt enkele weken na de crematie contact op met de opdrachtgever 

om de wensen van de nabestaanden te inventariseren wat betreft de bestemming van de as. Er kan ook altijd een afspraak worden 

gemaakt met de nabestaanden om in een persoonlijk gesprek hierover te adviseren. 

Asverstrooiïng op het strooiveld van het crematorium zonder aanwezigheid van de nabestaanden  ............................................  kosteloos

Asverstrooiïng op het strooiveld van het crematorium in aanwezigheid van de nabestaanden  ................................................. € 77,50

Asverstrooiing op het strooiveld van het crematorium als de crematie ergens anders 

(geen DELA-crematorium) plaatsvond (zonder aanwezigheid van de nabestaanden), DELA-lid  .................................................. kosteloos

Asverstrooiing op het strooiveld van het crematorium als de crematie ergens anders 

(geen DELA-crematorium) plaatsvond (zonder aanwezigheid van de nabestaanden), niet-DELA-lid  ........................................ € 82,50

Asverstrooiïng op het strooiveld van het crematorium als de crematie ergens anders 

(geen DELA-crematorium) plaatsvond (in aanwezigheid van de nabestaanden), DELA-lid  ........................................................ € 77,50

Asverstrooiïng op het strooiveld van het crematorium als de crematie ergens anders 

(geen DELA-crematorium) plaatsvond (in aanwezigheid van de nabestaanden), niet-DELA-lid  ................................................ € 125,00

Crematorium Leiden, Roermond, Rosmalen en Venray hebben geen eigen strooiveld, 

verstrooien op naastgelegen begraafplaats  ....................................................................................................................................  op aanvraag

Asverstrooiïng per schip, zonder aanwezigheid van nabestaanden  .............................................................................................. € 72,50

Asverstrooiïng per vliegtuig, zonder aanwezigheid van nabestaanden  ......................................................................................... € 115,00

Bijzettingen
Bijzetting in de algemene nis, eerste half jaar  ...................................................................................................................................  kosteloos

Verlenging per jaar  ........................................................................................................................................................................... € 57,00

Bijzetting in de urnengalerij of columbarium per 3 jaar

Exclusief eventuele steen en/of sierurn  .............................................................................................................................. € 245,00

Bijzetting in de urnentuin per 3 jaar

Exclusief eventuele steen en/of sierurn  .............................................................................................................................. € 280,00

Bijzetting in de urnenmuur per 3 jaar (alleen Bilthoven)

Exclusief eventuele steen en/of sierurn  .............................................................................................................................. € 367,50

Plaatsingskosten tweede urn of urn van ergens anders

Exclusief eventuele steen en/of sierurn  .............................................................................................................................. € 92,50

Bijzetting in de rotstuin (inclusief biologische urn) (alleen Eindhoven) ....................................................................................... € 347,50



Overig
Het vullen van assieraden en/of sierurnen, ergens anders gekocht, DELA-lid  ................................................................................  kosteloos

Het vullen van assieraden en/of sierurnen, ergens anders gekocht, per stuk, niet-DELA-lid  ...................................................... € 27,50

Bezorgen asbox:

• in Nederland tot 50 km (route crematorium - bezorgadres)  ............................................................................................... € 100,00

• in Nederland boven 50 km (route crematorium - bezorgadres)........................................................................................... € 100,00

 + € 0,65 per km

Verzenden asbox:

• in Nederland  ........................................................................................................................................................................... € 29,50

Gedenken
Gedachtenisplaatje (Geleen, Heeze, Eindhoven)

Plaatsing 5 jaar, één of twee namen  ............................................................................................................................................. € 95,00

Verlenging 5 jaar  ............................................................................................................................................................................ € 67,50

Gedenkplaatje (Spijkenisse, Uden)

Plaatsing 5 jaar (40 x 210 mm)  ..................................................................................................................................................... € 175,00

Plaatsing 5 jaar (80 x 210 mm)  ..................................................................................................................................................... € 215,00

Plaatsing 5 jaar (120 x 210 mm)  ................................................................................................................................................... € 257,50

Verlenging gedenkplaatje 5 jaar (ongeacht afmeting)  ................................................................................................................. € 137,50

Vervanging/nieuw plaatje tijdens looptijd of los plaatje voor in columbarium  ......................................................................... € 41,00

Gedenktegel (Geleen, Heeze, Helmond, Vlijmen, Baexem)

Aankoop gedenktegel  .................................................................................................................................................................... € 57,50

Plaatsing galerij 3 jaar  ................................................................................................................................................................... € 87,50

Gedachtenisplaatje (Bilthoven)

Plaatsing eerste 3 jaar  ................................................................................................................................................................... € 382,50

Verlenging 3 jaar  ............................................................................................................................................................................ € 260,00

Plaatje in gedenkboom (Veldhoven)

• eerste periode van 5 jaar (1 naam per plaatje).................................................................................................................... € 127,50

• verlengen 5 jaar·.................................................................................................................................................................... € 67,50

Op de rechtsverhouding tussen aanvrager en het crematorium zijn de Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement van toepassing. 

Deze zijn verkrijgbaar in het crematorium.


