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Crematie met plechtigheid, maandag t/m zaterdag

voor een tijdsduur van:

60 minuten, aanvang tussen 09.00 en 09.30 uur € 1035,00

60 minuten € 1145,00

90 minuten € 1365,00

120 minuten € 1475,00

150 minuten € 1585,00

inclusief (gebruik van):
- belangstellendenruimte
- familiekamer
- aula voor plechtigheid
- koffiekamer
- muziek- en beeldinstallatie, orgel
- bewaring van de asbus in de algemene nis, zes maanden
- afgifte van de asbus,

De gereserveerde tijd kan naar wens verdeeld worden tussen aula en koffiekamer, met uitzondering 
van de laatste 30 minuten. Wij gaan er vanuit dat deze in de koffiekamer worden doorgebracht. 
De familiekamer staat een half uur voor aanvang van de plechtigheid ter beschikking.

Crematie zonder plechtigheid, met begeleiding door familie € 750,00
inclusief (gebruik van):
- familiekamer en aula, totaal maximaal 30 minuten
- bewaring van de as in de algemene nis, zes maanden
- afgifte van de asbus 

Crematie zonder plechtigheid, zonder begeleiding € 595,00
inclusief:
- bewaring van de asbus in de algemene nis, zes maanden
- afgifte van de asbus

In dit overzicht zijn de tarieven opgenomen voor het gebruik van Crematorium Cereshof voor 
plechtigheden en opbaringen.

Voor consumpties en diverse vormen van asbestemmingen hebben wij aparte tarievenoverzichten welke 
wij u op verzoek graag toesturen.

De familiekamer heeft 15 zitplaatsen, de aula 140 en de koffiekamer 100. Wanneer het weer dat toelaat kan 
het terras naast de koffiekamer worden geopend.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via telefoonnummer 0591 - 65 12 72.

Crematie-
plechtigheid

Begrafenis-
plechtigheid

Begrafenisplechtigheid € 637,00

inclusief (gebruik van):
- belangstellendenruimte
- familiekamer
- aula voor plechtigheid, 45 minuten
- koffiekamer, 45 minuten
- half uur verlenging voor grafloop
- muziek- en beeldinstallatie, orgel 

Koffiekamer € 265,00
zonder voorafgaande plechtigheid, 60 minuten 
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Opbaring 24 uur per dag toegang, per nacht € 147,50

Opbaring bezoek op afspraak, per nacht € 170,00

Opbaring zonder mogelijkheid tot bezoek, per nacht € 102,50

Beeld- en geluids-
opnamen

Livestream plechtigheid, 150 inlogmogelijkheden € 80,00

Livestream plechtigheid inclusief opname, 150 inlogmogelijkheden € 120,00

Beeldopname van de plechtigheid op USB-stick € 60,00

Geluidsopname op USB-stick € 35,00

Tweede en volgende USB-stick € 15,00

Rouwkamers

Condoléance Condoléance of schriftelijke condoléance  € 163,00
Van 19.00 tot 19.30 uur, inclusief gebruik van:
- familiekamer, vanaf 15 minuten voor aanvang
- aula
- koffiekamer
- beperkte uitloop tot uiterlijk 20.00 uur

Er is één medewerker van Cereshof aanwezig. 
Wanneer noodzakelijk, maar altijd in overleg, wordt er een extra medewerker ingezet.

Extra medewerker Cereshof, per uur € 62,00

Verzorgingsruimte Wanneer de opbaring plaatsvindt in Cereshof is het gebruik van de verzorgingsruimte zonder kosten.

Gebruik verzorgingsruimte, per uur € 112,00

Gebruik verzorgingsruimte voor rituele bewassing, 2 ½ uur € 380,00

Voorwaarden De crematies en asbestemmingen worden verzorgd volgende de regels in de Wet op de lijkbezorging. 
Op alle overeenkomsten tussen u en Crematorium en Uitvaartcentrum Cereshof zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing. Voor het gebruik van het pand is ons huishoudelijk reglement 
van toepassing. Algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement zijn te downloaden via 
crematoriumcereshof.nl.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Onze medewerkers geven graag antwoord op uw vragen.

Crematorium en Uitvaartcentrum Cereshof
Ceresstraat 4a
9502 EA Stadskanaal
T  0599 - 651 272
E  cereshof@monuta.nl
I  crematoriumcereshof.nl 

Januari 2021, wijzigingen voorbehouden.


