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Asbestemmingen Eerste maand algemene nis (wettelijke bewaartermijn) in crematietarief

Tweede t/m zesde maand algemene nis (aansluitend op wettelijke termijn) kosteloos

Verlenging algemene nis per half jaar € 75,00
de algemene nis is niet voor bezoek toegankelijk

In ontvangst nemen asbus in crematietarief
In ontvangst nemen van de as in een standaard asbus (biologisch afbreekbaar), 
geschikt voor bewaring en verstrooiing

Extra asbus € 37,50

In ontvangst nemen van de as in een eenvoudige sierurn € 65,00
(kleuren: rood, blauw, wit, goud of zwart)

Columbarium 
buiten

Huur nis  per jaar € 95,00

Huur nis per 5 jaar € 455,00

Columbarium 
binnen

Huur nis  per jaar  € 107,00

Huur nis per 5 jaar € 510,00

Huur nis met glazen deurtje en slot per jaar € 145,00

Huur nis met glazen deurtje en slot per 5 jaar € 650,00

Bijzettingskosten € 50,00

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

In een bosrijke omgeving aan de rand van de Veluwe is Crematorium Heidehof in Ugchelen gevestigd. 
Bij Crematorium Heidehof kan de gehele uitvaart op dezelfde plek plaatsvinden. 

Het crematorium beschikt over een aula en een paviljoen. De aula biedt plaats aan 125 gasten (uit te 
breiden naar 300 gasten) en het wat meer kleinschalige paviljoen heeft een capaciteit van 55 personen. 
Beide ruimtes zijn van alle moderne gemakken voorzien, waaronder een livestream mogelijkheid en 
een hoogwaardige geluidsinstallatie. Crematorium Heidehof kan in veel wensen faciliteren. Vraag ons 
gerust naar de mogelijkheden. 

As verstrooiing op het terrein van de gemeentelijke begraafplaats Heidehof 

• Zonder aanwezigheid van de familie in crematietarief

• In aanwezigheid van de familie € 75,00

• Indien crematie elders heeft plaatsgevonden € 210,00

• Indien de asbus al eerder in ontvangst is genomen € 210,00

• Toeslag verstrooien op zaterdag € 75,00

Verstrooiing
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Voorwaarden De crematies en asbestemmingen worden verzorgd volgende de regels in de Wet op de lijkbezorging. 
Op alle overeenkomsten tussen u en Crematorium Heidehof 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 crematoriumheidehof.nl. 

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

Onze medewerkers geven graag antwoord op uw vragen.

Crematorium Heidehof
Engelanderholt 95
7339 BX Ugchelen
T 055 - 534 18 50
E heidehof@monuta.nl
I  crematoriumheidehof.nl

Januari 2021, wijzigingen voorbehouden.


