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Crematie met 
plechtigheid

15 min. afscheid in aula Smelle Ie

Tot 16:00 uur
Inclusief: € 750,00

- 15 minuten afscheid in aula Smelle Ie  (max. 15 pers.)

- bewaring van de as in de algemene nis, zes maanden 

- afgifte van de asbus

Met begeleiding door familie 

Inclusief: € 610,00

- begeleiden tot aan de deuren van de ovenruimte (max. 15 pers.)

- bewaring van de as in de algemene nis, zes maanden

- afgifte van de asbus

Zonder begeleiding 

Inclusief: € 495,00

- bewaring van de asbus in de algemene nis, zes maanden

- afgifte van de asbus

Maandag t/m zaterdag, zondag op aanvraag

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

voor een tijdsduur van:
60 minuten, aula Smelle Ie € 1245,00

90 minuten, alleen mogelijk om 09.30 uur, geen verlenging mogelijk  € 1350,00

120 minuten € 1475,00

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 

In de landelijke omgeving van Drachten ligt Wâldhôf, een sfeervol crematorium en uitvaartcentrum. 
Crematorium Wâldhôf beschikt over twee aula’s. Onze grote aula, Wide Ie heeft aan beide kanten een 
binnentuin en uitzicht op een grote vijverpartij met klokkenstoel. Deze aula is geschikt voor maximaal 
200 gasten en voorziet van alle voorzieningen voor een persoonlijk afscheid. 

Voor gezelschappen tot 25 personen is het mogelijk om de plechtigheid in onze kleine aula Smelle Ie 
te laten plaatsvinden. Deze speciaal gebouwde aula is bedoeld voor een intiem samenzijn met directe 
familieleden en/of vrienden. 

Beide aula’s hebben een koffiekamer die geschikt zijn voor een nazit met diverse catering mogelijkheden.

Wij zijn een crematorium dat dienstverlening en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft staan.
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Incidenteel gebruik koffiekamer, 60 minuten € 300,00

Begrafenis-
plechtigheid

60 minuten gebruik aula € 300,00

Inclusief (gebruik van): € 495,00

- belangstellendenruimte

- familiekamer

- aula voor plechtigheid, 60 minuten

- koffiekamer, 60 minuten

- muziek- en beeldinstallatie, orgel

Koffiekamer

Beeld- en geluids-
opnamen

Livestream, alleen aula Wide Ie € 79,00 

Eenvoudige beeldopname van de plechtigheid op USB-stick € 60,00

Geluidsopname op USB-stick € 35,00

Tweede en volgende USB-stick € 15,00

Opbaren Opbaring per nacht, 24 uur per dag toegang € 125,00

Opbaring per nacht, zonder mogelijkheid tot bezoek €   75,00

Condoléance

Verzorging

Condoléance en/of register-tekenen op een avond voorafgaand aan de uitvaart  in één van onze aula’s van 
19.30 tot 20.00 uur, inclusief gebruik van:
- familiekamer
- aula
- koffiekamer

30 minuten, van 19.30 tot 20.00 uur € 195,00

De familiekamer staat een half uur voor aanvang van de condoléance ter beschikking.

Gebruik verzorgingsruimte, per uur € 175,00
Wanneer de opbaring plaatsvindt in Wâldhôf is het gebruik van de verzorgingsruimte  
zonder kosten.

Gebruik verzorgingsruimte voor rituele bewassing, maximaal 2 ½ uur € 375,00

Crematie 
“Wâldhôf” familie 

uitvaart

Inclusief: € 805,00

- 30 minuten gebruik aula Smelle Ie/koffiekamer max 15 pers.

- 3 nachten opbaring centrale koeling

- bewaring van de asbus in de algemene nis, zes maanden

- afgifte van de asbus
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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 en Uitvaartcentrum Wâldhôf 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 
crematoriumwaldhof.nl. 

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

Onze medewerkers geven graag antwoord op uw vragen.

Crematorium en Uitvaartcentrum Wâldhôf
Rydwei 3
9218 SB Opeinde
T  0512 - 36 63 60
E  waldhof@monuta.nl
I crematoriumwaldhof.nl
 

Het kantoor en de informatieruimte zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 16.00 uur.

Januari 2021, wijzigingen voorbehouden.

Asbestemming Algemene nis eerste half jaar    kosteloos

Algemene nis per half jaar (stilzwijgend)  €   75,00

Nishuur per 5 jaar binnencolumbarium (max 2 urnen) €   590,00


