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Crematie met plechtigheid
voor een tijdsduur van: 
90 minuten €  1250,00 
120 minuten € 1385,00

inclusief (gebruik van):
- belangstellendenruimte
- familiekamer
- d’r Anstelzaal voor plechtigheid
- de Koffiekamer
- muziek- en beeldinstallatie, vleugel
- bewaring van de asbus in de algemene nis, zes maanden
- afgifte van de asbus
 
De gereserveerde tijd kan naar wens verdeeld worden tussen d’r Anstelzaal of Vlinderhof en de 
koffiekamer, met uitzondering van de laatste 30 minuten. Wij gaan er vanuit dat deze in de koffiekamer 
of elders worden doorgebracht. De familiekamer staat een half uur voor aanvang van de plechtigheid ter 
beschikking.

Crematie met plechtigheid zonder gebruik van de koffiekamer

15 minuten €  750,00 
30 minuten €  955,00 
60 minuten € 1150,00

Crematie met plechtigheid, van een kind tot 1 jaar, zoals hierboven 
omschreven, voor een tijdsduur van 60 minuten  € 510,00

Crematorium Schifferheide ligt op de eigen begraafplaats in het centrum van Kerkrade. Het staat 
bekend om haar mooie ligging in het heuvelachtige landschap Anstelvallei en om haar prachtige 
uitzicht vanuit d’r Anstelzaal (grote aula) en koffiekamer. Wij zijn een crematorium en begraafplaats, 
dat dienstverlening, persoonlijke aandacht, tijd en “alles” kan, hoog in het vaandel heeft staan.

U heeft de keuze om het afscheid in d’r Anstelzaal, Vlinderhof (kleine aula) of in onze Wauwelhof 
(natuuraula) te laten plaatsvinden. Vanuit de familiekamer kunt u de grote aula inlopen om u zo voor te 
bereiden op het afscheid van uw overleden dierbare. Foto’s en filmpjes kunnen wij via grote schermen 
aan uw gasten laten zien. De Vlinderhof, voor maximaal 35 personen, biedt een familiaire sfeer.

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

Crematie met
 plechtigheid

maandag t/m zaterdag  

Crematie zonder 
 plechtigheid

Crematie zonder plechtigheid, zonder begeleiding € 560,00
inclusief:
- bewaring van de asbus in de algemene nis, zes maanden
- afgifte van de asbus

Crematie zonder plechtigheid, met begeleiding € 675,00
inclusief:
- bewaring van de asbus in de algemene nis, zes maanden
- afgifte van de asbus

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

Begrafenis met 
plechtigheid

Uitvaartcentrum

Overige tarieven

Livestream, 
beeld- en 

geluidsopnamen

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.

Begrafenis met plechtigheid, maandag t/m zaterdag

Begrafenis met plechtigheid 30 minuten  € 520,00
inclusief (gebruik van):
- belangstellendenruimte
- d’r Anstelzaal, Vlinderhof (kleine aula) of Wauwelhof (natuuraula)
- muziek- en beeldinstallatie, vleugel

Verlenging tijdsduur, per kwartier   € 99,00

Rouwkamer per nacht   € 162,50

Crematie op zon- of feestdagen, hier geldt een toeslag  € 500,00

Opname plechtigheid op USB-stick  € 62,50

Volgen van de plechtigheid via internet (livestream)  € 62,50
Niet mogelijk bij de Vlinderhof (kleine aula) of Wauwelhof (natuuraula).  
Buitenaula wordt alleen aangeboden met afspelen muziek

Livestream & USB-stick  €  102,50

Beeldpresentatie buitenaula per scherm   €  192,50


