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Crematie
plechtigheid

Hoofdlocatie aula crematorium

Crematieplechtigheid met alleen aula/ovenruimte 30 minuten € 1380,00

Crematieplechtigheid met alleen aula, 60 minuten € 1505,00

Crematieplechtigheid met aula en koffiekamer, 60 minuten* € 1405,00

Crematieplechtigheid met aula en koffiekamer, 90 minuten* € 1505,00

Crematieplechtigheid met aula en koffiekamer, 120 minuten* € 1605,00

* Tijdsverdeling aula/koffiekamer mag naar wens verdeeld worden met  uitzondering  
van de laatste 30 minuten. Deze wordt in de koffiekamer doorgebracht.

Crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder begeleiding van nabestaanden €   895,00

Voor 09.30 uur € 595,00

Paviljoen

Crematieplechtigheid, 60 minuten* € 1505,00

Crematieplechtigheid, 90 minuten* € 1605,00

Crematieplechtigheid, 120 minuten* € 1705,00

*Tijdsverdeling aula/serre vrij te bepalen.

Begrafenis
plechtigheid

Hoofdlocatie aula crematorium

30 minuten gebruik aula, 30 minuten grafloop, 30 minuten koffiekamer  € 150,00

Paviljoen

30 minuten gebruik aula, 30 minuten grafloop, 30 minuten serre € 410,00

Sinds 1994 is Crematorium Heidehof gevestigd in Ugchelen, een pittoresk dorpje vlak bij Apeldoorn. 
Crematorium Heidehof staat bekend om de mooie ligging aan de rand van de Veluwe op de grootste 
algemene begraafplaats van Apeldoorn. U bereikt ons crematorium via een bijzondere oprijlaan met aan 
weerzijden een grote diversiteit aan bomen.

U heeft de keuze om het afscheid in onze grote aula of in de kleine informele aula van ons Paviljoen te 
laten plaatsvinden. Op beide locaties is het mogelijk om foto’s en filmpjes aan uw gasten te laten zien. 
Waar de grote aula beschikt over een mooie zonnige koffiekamer beschikt het Paviljoen over een 
intieme Serre en een buitenterras.

Wij beantwoorden graag al uw vragen en hebben goede dienstverlening en persoonlijke aandacht hoog 
in het vaandel staan.

Overige tarieven Toeslag plechtigheden vanaf 18.00 uur € 200,00

Verlichten plechtigheden met fakkels (15 stuks) € 75,00

Gebruik piano en/of orgel (hoofdlocatie) € 65,00 

Verlenging tijdsduur per kwartier (aula/koffiekamer/paviljoen) € 100,00
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Beeld en geluids
opnamen

Geluidsopname op USB-stick € 35,00

Beeldopname op USB-stick € 60,00

Volgen van de plechtigheid via livestream, max. 100 accounts € 77,50

Volgen van de plechtigheid via livestream, inclusief beeldopname op USB-stick € 117,50

Ophogen livestream tot max. 500 accounts (onder voorbehoud) € 65,00

Beeldopname en internetuitzending in paviljoen alleen mogelijk via externe partner, prijs op aanvraag.

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.


