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Crematorium Heidehof

een overzicht van de
mogelijkheden en kosten

In dit overzicht zijn de tarieven opgenomen voor de diverse mogelijkheden met betrekking tot de
bestemming van de as bij Crematorium Heidehof.
Heeft u interesse in een sierurn, as-sieraad of ander herinneringsobject dan informeren wij u
daar graag over in een persoonlijk gesprek. Wij laten u dan desgewenst ook ons binnen- en
buitencolumbarium zien.
Wij verzorgen ook verstrooiingen op de gemeentelijke begraafplaats Heidehof.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via telefoonnummer 055 - 534 18 50.

Algemene nis

Wettelijke bewaartermijn

1 maand

zonder kosten

Bewaring aansluitend op wettelijke termijn

5 maanden

zonder kosten

Bewaring asbus

6 maanden

€

76,50

De algemene nis is niet voor bezoek toegankelijk.

Afgifte as

Afgifte van de as in een asbus, geschikt voor bewaring en verstrooiing

zonder kosten

Extra asbus		

€

37,50

Afgifte van de as in een eenvoudige sierurn (rood, blauw, wit of zwart)

€

69,00

Vullen van elders aangeschafte objecten en as-sieraden, per item

€

42,50

Het is mogelijk dat wij voor u een kleine hoeveelheid as apart meegeven voor eventuele latere verwerking
in een as-sieraad.

Columbarium

Nis binnen

1 jaar
5 jaar

€
€

110,00
535,00

Nis buiten

1 jaar
5 jaar

€
€

97,50
475,00

Nis binnen met glazen deurtje en slot

1 jaar
5 jaar

€
€

150,00
675,00

Het binnen columbarium is altijd toegankelijk tijdens de openingstijden van de begraafplaats. Wanneer de
huurtermijn voorbij is heeft u de mogelijkheid de huur te verlengen tegen de dan geldende tarieven.

Verstrooiing op
de gemeentelijke
begraafplaats
Heidehof

Zonder familie
Met familie		

in crematietarief
€
77,00

Indien de crematie elders heeft plaatsgevonden		
Indien de asbus eerder in ontvangst is genomen		

€
€

215,00
215,00

Toeslag verstrooien op zaterdag		
Verstrooien op zaterdag is mogelijk tot 13.00 uur

€

77,00

Kijkt u voor een verstrooiing op zee, rivier of binnenwater op asverstrooiing.nl. Er zijn diverse
mogelijkheden per schip, vliegtuig of helikopter. Er is keus uit verschillende havens en vliegvelden.
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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
055 - 534 18 50
heidehof@monuta.nl
crematoriumheidehof.nl

Januari 2022, wijzigingen voorbehouden.
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