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Crematie met plechtigheid

voor een tijdsduur van: 
60 minuten  € 1260,00 
90 minuten  € 1485,00

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

De gereserveerde tijd kan naar wens verdeeld worden tussen de aula en de koffiekamer.

Crematie met plechtigheid, van een kind tot 1 jaar,  
zoals hierboven omschreven, voor een tijdsduur van 90 minuten   € 725,00

Verlenging tijdsduur, per half uur vooraf gereserveerd   € 205,00
Verlenging tijdsduur, per half uur vooraf niet gereserveerd   € 225,00
Verlenging tijdsduur, per kwartier vooraf gereserveerd   € 102,00
Verlenging tijdsduur, per kwartier vooraf niet gereserveerd  € 117,00

Crematie 
met plechtigheid

maandag t/m zaterdag

Crematie zonder
plechtigheid

Begrafenis
met plechtigheid

maandag t/m zaterdag

Crematie zonder plechtigheid, zonder begeleiding  € 615,00

inclusief:
- bewaring van de asbus in de algemene nis, zes maanden
- afgifte van de asbus

Crematie zonder plechtigheid, met begeleiding nabestaanden  € 845,00

inclusief:
-  begeleiden tot invoeren in de crematie oven
- bewaring van de asbus in de algemene nis, zes maanden
- afgifte van de asbus

Crematie zonder plechtigheid, van een kind  € 150,00
dat overleden is voor, tijdens, of maximaal 30 dagen na de geboorte 

Gebruik aula bij begrafenis, 45 minuten incl. gebruik  
muziekinstallatie, vleugel, orgel en grafloop (max 30 minuten)  € 425,00

Gebruik koffiekamer bij begrafenis 
45 minuten  € 308,00

Gebruik koffiekamer bij begrafenis, geen faciliteiten, alleen condoleren 
45 minuten   € 205,00

Op een goed bereikbare locatie in Zoetermeer ligt crematorium Meerbloemhof. Crematorium 
Meerbloemhof biedt veel mogelijkheden. Ons crematorium is eigentijds ingericht en is van alle 
moderne gemakken voorzien. Zo kan men bijvoorbeeld gebruik maken van het 360 graden 
scherm als achtergrond en is er de mogelijkheid om beeldmateriaal te tonen in de aula en 
koffiekamer. Crematorium Meerbloemhof heeft een ruime aula en koffiekamer met uitgebreide 
cateringmogelijkheden. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie op telefoonnummer 079 - 322 93 11.
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Condoléance

Asverstrooiing

Overige tarief

Asbestemmingen

Livestream, 
beeld- en 

geluidsopnamen

Condoléance en/of register tekenen op een avond voorafgaand aan de uitvaart inclusief gebruik van:
- koffiekamer

30 minuten  € 175,00

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

Op het terrein van de gemeentelijke begraafplaats Hoflaan

zonder aanwezigheid van nabestaanden  € 52,00

met aanwezigheid nabestaanden  € 67,00

zonder aanwezigheid nabestaanden, indien crematie elders heeft plaats gevonden € 105,00 

met aanwezigheid van nabestaanden, indien crematie elders heeft plaats gevonden € 118,00

 
Op zee, per schip zonder aanwezigheid van nabestaanden  € 62,00

Boven zee, per vliegtuig zonder aanwezigheid van nabestaanden   € 62,00

Gebruik verzorgingsruimte per uur  € 190,00

Basistarief voor asbestemmingen gedurende het eerste half jaar kosteloos

Verlenging algemene nis voor een half jaar  € 76,50

Verlenging algemene nis voor een jaar  € 153,00

Columbarium binnen 1 persoons nis (per jaar)   € 99,00

Columbarium binnen 2 peroons nis (per jaar)  € 174,00

Bijzettingskosten columbarium binnen eenmalig per bijzetting  € 50,00

Vullen van een nagedachtenisvorm  € 42,50

Livestream, volgen van de plechtigheid via internet  € 77,00

Beeldopname van de plechtigheid op USB-stick  € 60,00

Uitvaartcentrum Opbaring familiekamer per nacht, 24 uur per dag toegang  € 150,00 
Opbaring gekoelde ruimte per nacht  € 118,00

Familiebezoek (30 minuten)  € 110,00
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De crematies en asbestemmingen worden verzorgd volgende de regels in de Wet op de lijkbezorging. 
Op alle overeenkomsten tussen u en Crematorium Meerbloemhof 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 crematoriummeerbloemhof.nl

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

 
Crematorium Meerbloemhof
Buytenparklaan 1
2717 AX Zoetermeer
079 - 322 93 11
meerbloemhof@monuta.nl
crematoriummeerbloemhof.nl
 
Het kantoor is op werkdagen geopend van 09:30 uur tot 16:30 uur.
 
 
Januari 2022, wijzigingen voorbehouden.

Voorwaarden


