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Crematie of begrafenis met plechtigheid, van maandag t/m zaterdag is inclusief
- belangstellendenruimte
- familiekamer incl. koffie ontvangst
- aula voor plechtigheid
- koffiekamer
- muziek- en beeldinstallatie
- piano
- ons personeel wat zich 100% inzet

De tijdsduur van 2 uur kan naar wens verdeeld worden tussen aula en koffiekamer en is makkelijkvooraf te 
verlengen per half uur. Voor een begrafenis houden wij een standaardtijd aan van 2,5 uur inverband met de 
grafloop.

In een groene omgeving, midden in het hart van Zeeuws-Vlaanderen, ligt Crematorium Terneuzen. 
Crematorium Terneuzen beschikt over een ruime aula die met zorg is ingericht. De aula is geschikt voor 
zowel grote als kleine gezelschappen. In de aula zijn er 165 zitplaatsen, en dit is uit te breiden met nog 
eens 120 extra zitplaatsen. De aula heeft een moderne beeld- en geluidsinstallatie en beschikt ook over 
een piano. Naast deze aula hebben wij ook nog een kleine aula genaamd ‘De Huiskamer’. Deze ruimte 
is geschikt voor maximaal 35 personen en is dus bij uitstek geschikt voor een intiem afscheid. Na de 
afscheidsdienst kunt u bij ons terecht voor de condoleance en catering. Wij vertellen u graag meer over 
de mogelijkheden.

Crematie

Crematie-
plechtigheid

Crematieplechtigheid grote aula  € 1315,00

Crematieplechtigheid ‘De Huiskamer’ € 1050,00

Crematieplechtigheid kinderen 1 t/m 5 jaar € 840,00

Verlengen standaardtijd met half uur (gereserveerd)* € 95,00

Verlengen standaardtijd met half uur (niet gereserveerd) € 135,00

Crematie zonder gebruik aula/koffiekamer (stille crematie) € 595,00

Familie mee voor afscheid bij stille crematie (tot 15 personen, max 30 min) € 105,00

Familie mee met invoer bij stille crematie (max 10 personen) € 260,00

Gebruik koffiekamer bij condoleance/rouwbezoek na 18:00 uur (1 uur) € 255,00

* Verlengen tijd Huiskamer bij plechtigheid kan pas na 2 uur.

Begrafenis-
plechtigheid

Gebruik aula voor begrafenis incl. koffiekamer/consumpties, 2,5 uur € 475,00

Gebruik aula voor begrafenis zonder gebruik koffiekamer, 1 uur € 670,00

Gebruik koffiekamer na begrafenis, zonder aulahuur/plechtigheid, 1 uur € 255,00

Huur ‘De Huiskamer’ per uur € 250,00

Huur huiskamer per uur (combitarief met 24-uur kamer) € 185,00
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Beeld- en geluidsopnamen op USB stick € 35,00

Meerdere opnamen (per stuk) € 12,50

Livestream tot 100 personen (incl USB met opname plechtigheid)* € 110,00

Livestream vergroten tot 500 personen* € 99,00

*Livestream is niet mogelijk vanuit de Huiskamer.

Beeld- en  
geluidsopnamen

Opbaring Opbaren in 24-uurs familiekamer tot 5 nachten € 655,00

Opbaren in centrale koeling (excl. rouwbezoek) tot 5 nachten € 575,00

Opbaring per (extra) nacht (centrale koeling, tot 3 nachten) € 125,00

Rouwbezoek (30 min. op afspraak)* € 105,00

Gebruik verzorgingsruimte € 190,00

* Een rouwbezoek kan maandag tot zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur, daarna door ondernemer zelf.

Openbaar rouwbezoek na 19:00 uur (45 minuten)* € 150,00

* Als ondernemer dit zelf doet is het kosteloos.

Overige Het bijplaatsen van 100 extra stoelen bij plechtigheid zonder consumpties € 95,00

Het bijplaatsen van 100 extra stoelen bij plechtigheid met consumpties kosteloos

Asbestemmingen Algemene nis, 1e half jaar gratis, dan per jaar € 120,00

Vullen extern asproduct (niet bij ons gekocht) €  39,00

Asverstrooiing op zee zonder familie € 75,00

Asverstrooing op zee of per vliegtuig met familie is ook mogelijk, hiervoor verwijzen wij u naar  
www.asverstrooiing.nl

Asverstrooiing op een begraafplaats loopt via de gemeente van verstrooiing. Voor urnen en sieraden 
mag u altijd een afspraak met ons maken en wij lichten alles toe en  hebben veel voorbeelden van diverse 
sierraden, urnen en glasrelieken. Wij bewaren de ashouder in de algemene nis voor zes maanden en is de 
afgifte van de ashouder inbegrepen.

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 Terneuzen 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 
crematoriumterneuzen.nl. 

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

Crematorium en Uitvaartcentrum Terneuzen
Bellamystraat 28c
4532 CP Terneuzen
T 0115 - 615 400
E  crematoriumterneuzen@monuta.nl
I crematoriumterneuzen.nl

Januari 2021, wijzigingen voorbehouden.


