Crematorium en Uitvaartcentrum Wâldhôf
Asbestemmingen en tarieven 2020
Sierurnen, herinneringssieraden en andere objecten
U kunt bij ons kiezen uit een ruim assortiment sierurnen, asbeelden en glasobjecten.
Algemene nis
Wettelijke bewaartermijn
Bewaring aansluitend op wettelijke termijn
Bewaring

1 maand
5 maanden
per jaar

zonder kosten
zonder kosten
€
120,00

De algemene nis is niet voor bezoek toegankelijk.
Afgifte asbus
Afgifte van de as in een asbus, geschikt voor bewaring en verstrooiing
Afgifte in een eenvoudige sierurn (rood, blauw of wit)
Extra asbus
€ 35,00
Columbarium binnen
Huur nis, geschikt voor één of twee (sier) urnen
			

1 jaar
5 jaar

zonder kosten
€ 65,00

€
€

140,00
580,00

Wanneer de huurtermijn voorbij is heeft u de mogelijkheid de huur te verlengen tegen de dan
geldende tarieven.
Persoonlijk strooiveld
Huur persoonlijk strooiveld 		

5 jaar

€

Verstrooiing op het strooiveld van Wâldhôf
Op het strooiveld van Crematorium Wâldhôf
			

zonder familie
met familie

zonder kosten
€
65,00

550,00

Wanneer de verstrooiing zonder familie plaatsvindt ontvangt u achteraf desgewenst schriftelijk
bericht over datum en tijdstip van de verstrooiing.
Gedenkvlinder op het strooiveld
Kunststof vlinder, inclusief gravure		

5 jaar

€

315,00

Verstrooiing op water
Kijkt u voor een verstrooiing op zee, rivier of binnenwater op asverstrooiing.nl. Er zijn diverse
mogelijkheden per schip, vliegtuig of helikopter. Er is keus uit verschillende havens en vliegvelden.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers geven graag
antwoord op uw vragen.

Openingstijden

Ons kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Voor het uitzoeken van een nis in ons
columbarium, een sierurn, medaillon, assieraad of een andere vorm van asbestemming kunt u een
afspraak maken. Wij geven u graag advies.
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