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Basistarief voor asbestemmingen gedurende het eerste jaar:  
Administratie- en overdrachtskosten 1e half jaar  kosteloos

Verlenging algemene nis per half jaar  €  76,50
de algemene nis is niet voor bezoek toegankelijk

Bij crematorium en begraafplaats Schifferheide kunt u een graf en monument naar keuze uitzoeken. 
Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden voor asbestemming. Er zijn graven voor urnen en 
een piramide met speciale urnengraven. U kunt de urn ook bijzetten in een graf of in het buiten- dan wel 
binnencolombarium. En er is een strooiveld om de as uit te strooien.  U kunt ook een persoonlijk strooiveld 
kiezen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via telefoonnummer 045 - 574 26 69.

Asbestemmingen

Asverstrooiing Op Begraafplaats Schifferheide, met of zonder* vanaf €  119,00
aanwezigheid van familie

Op Begraafplaats Schifferheide, met of zonder  €  205,00
aanwezigheid van familie

indien de crematie niet in Crematorium Schifferheide heeft plaatsgevonden

Naamplaatje gedenkmonument op het strooiveld voor 5 jaar €  225,00

Per schip op zee, zonder aanwezigheid van familie* vanaf €  39,50

* Overige tarieven op aanvraag beschikbaar.

Sierurnen, herinneringssieraden en andere objecten

Vullen van een sierurn en/of herinneringssierraad wanneer deze  
niet  in Crematorium Schifferheide is/zijn uitgezocht.  € 42,50

Grafmonumenten Openen en sluiten van graven

Enkel en dubbel diep  €  475,00

Verwijderen van funderingen  €  80,00
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Voorwaarden De crematies en asbestemmingen worden verzorgd volgens de regels in de Wet op de lijkbezorging. 
Op alle overeenkomsten tussen u en Crematorium en Begraafplaats Schifferheide 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 
crematoriumschifferheide.nl. 

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

 
Crematorium en Begraafplaats Schifferheide
Schifferheidestraat 7 Postbus 1126
6466 EN Kerkrade 6460 BC Kerkrade 
045 - 574 26 69
schifferheide@monuta.nl
crematoriumschifferheide.nl
 
Kantoor en administratie zijn bereikbaar en geopend tussen 09.00 tot 16.30 uur.
 
 
Januari 2022, wijzigingen voorbehouden.

Columbarium Huur nis binnen of buitencolumbarium (voor twee asbussen/urnen)*
Voor een periode vanaf 5 jaar  €  500,00

Voor een periode van 1 jaar, exclusief sierurn  €  145,00
Glazen deurtje in nis binnencolumbarium (met slot, eenmalig)  €  242,50

Bijzetten asbus/urn in een graf of in een nis van het binnen- of buitencolumbarium
Met of zonder aanwezigheid van familie  €  145,00

 
*Overige tarieven op aanvraag beschikbaar.

Graven Huurgraven*
Eerste uitgifte
Voor een periode vanaf 20 jaar  €  1.200,00

Huurgraven (kinderen tot 12 jaar)*
Eerste uitgifte
Voor een periode vanaf 20 jaar  €  700,00

Huur dubbel graf naast elkaar, één diep*
Eerste uitgifte
Voor een periode vanaf 20 jaar  €  1.400,00

Huur urnengraf (voor twee asbussen/urnen)*
Voor een periode vanaf 10 jaar  €  640,00

 
*Overige tarieven op aanvraag beschikbaar.


