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Crematie 
  

Afscheid met gebruik van accommodatie, 60 minuten 1.360,00 

Afscheid met gebruik van accommodatie, 90 minuten 1.435,00 

Afscheid met gebruik van accommodatie of buitenaula, 120 minuten 1.610,00 

Afscheid met gebruik van accommodatie of buitenaula, 150 minuten 1.785,00 

Afscheid zonder eindtijd* 1.900,00 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief de ontvangst van u en uw gasten, de afscheidsplechtigheid, de condoleance/het samenzijn na 
afloop, de crematie van de overledene, de bijzetting van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium en de 
volgende asbestemmingen:  

• Asafgifte aan de opdrachtgever 

• Verstrooiing zonder familie 
Deze tarieven gelden van maandag tot en met zaterdag, ook in de avond. Het gebruik van beeld en geluid in de aula en/of het 
restaurant is inbegrepen. In de aula kan gebruik worden gemaakt van onze vleugel. 

Vooraf kunnen wij u adviseren over de muziek- en presentatiemogelijkheden. Tevens kunnen wij door u aangeleverde muziek en 
presentaties op juiste werking testen (minimaal 24 uur voor de plechtigheid aanleveren).  

Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op gebruik van aula en condoleanceruimte, waarbij de tijdsbesteding 50:50 is. In overleg is 
deze tijdsbesteding uitwisselbaar voor maximaal 15 minuten en zolang het totale tijdsgebruik binnen de bovengenoemde tijd bli jft. Bij 
gebruik van 120 en 150 minuten mag een uitwisselbaarheid van 30 minuten worden gehanteerd. 

In overleg en onder voorbehoud heeft u de mogelijkheid om bij de invoer van de overledene in de crematieoven aanwezig te zijn. In 
ons crematorium is dit mogelijk tot maximaal 10 personen.   

* In overleg is het mogelijk om een plechtigheid te boeken zonder eindtijd (onbeperkte tijd). Vraagt u naar de mogelijkheden. 

Crematie met afscheid nemen, 15 minuten  835,00 

Dit tarief is inclusief de ontvangst van u en uw gasten in de crematieruimte, de crematie van de overledene, de bijzetting van de as tot 
een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium en de volgende asbestemmingen:  

• Asafgifte aan de opdrachtgever 

• Verstrooiing zonder familie 

Er is geen mogelijkheid om consumpties te nuttigen. 

U heeft de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de invoer van de overledene in de crematieoven. In ons crematorium is dit mogelijk tot 
maximaal 10 personen. 

Crematie zonder gebruik accommodatie 735,00 

Dit tarief betreft de crematie van de overledene, de bijzetting van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium en 
de volgende asbestemmingen:  

• Asafgifte aan de opdrachtgever 

• Verstrooiing zonder familie 

U kunt de overledene tot aan het bloemenplateau begeleiden. 

Crematie zonder gebruik accommodatie bij brengen overledene vóór 09.00 uur 600,00 

Hetzelfde als bovenstaand, met de voorwaarde dat de overledene tussen 08.30 uur en 09.00 uur wordt gebracht zonder aanwezigheid 
van familie of nabestaanden. 
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Crematie van een te vroeg geboren kindje na een zwangerschap van minder dan 24 weken, 
met afscheid nemen, 30 minuten 

225,00 

Dit tarief is inclusief de ontvangst van u en uw gasten (maximaal 10 personen) in een passende ruimte, de crematie en de bijzetting 
van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium. De asafgifte aan de opdrachtgever is mogelijk vanaf één dag na 
de crematie.  

U heeft de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de invoer in de crematieoven. 

 
Toelichting crematietarieven  

• Het crematorium is wettelijk verplicht om de as gedurende 1 maand na de crematie in bewaring te houden. Na afloop van deze 
maand kunt u over de as beschikken en kan de gewenste asbestemming worden uitgevoerd. 

• Het tarief voor crematie zonder gebruik accommodatie is ook van toepassing op een crematie na opgraving. 

• Voor een crematie van een (te vroeg geboren) kind tot 12 jaar brengen wij € 300,00 op het betreffende tarief in mindering. 

• Voor een crematie op zondag geldt een toeslag van € 600,00. 

 
Verlenging 

Verlenging van gebruik aula of condoleanceruimte per 15 minuten 100,00 
 
Gebruik ruimte zonder crematie 

Gebruik aula en/of condoleanceruimte zonder crematie per 15 minuten 100,00 

 

Beeld- en geluidsopnamen  

In verband met de privacywetgeving mogen wij slechts beeld- en geluidsopnamen van de plechtigheid maken op expliciet verzoek van 
de opdrachtgever (handtekening opdrachtgever op het aanvraagformulier). Achteraf bestellen van beeld- of geluidsopnamen is dus 
niet mogelijk.   

Eenvoudige SD beeldopname van de plechtigheid op usb     50,00 
Professionele registratie van de plechtigheid (vraagt u naar de mogelijkheden) op aanvraag 
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Asbestemmingen 
  

Bijzettingen in asbewaarruimte van het crematorium  

Bijzetting van de as in de asbewaarruimte (6 maanden) inclusief 
Verlenging bijzetting in de asbewaarruimte met 1 jaar of gedeelte daarvan 120,00 

Bijzetting urnenheuvel  

Bijzetting, verlenging of reservering enkel voor 1 jaar 120,00 
Bijzetting, verlenging of reservering enkel voor 5 jaar 480,00 
Bijzetting extra urn inclusief 

Bijzetting urnentuin of kinderhofje  

Bijzetting, verlenging of reservering voor 1 jaar (inclusief onderhoud)  140,00 
Bijzetting, verlenging of reservering voor 5 jaar (inclusief onderhoud) 560,00 
Bijzetting extra urn inclusief 
 

Gedenkplaat op, of gedenksteen bij de gedenkzuil  

Plaatsing, reservering of verlenging voor 1 jaar  105,00 
Plaatsing, reservering of verlenging voor 5 jaar 420,00 
 

Asverstrooiingen  

Op het terrein van yardenhuis van Schagen, zonder familie inclusief 
Op het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen, zonder familie inclusief 
Op zee per schip, zonder familie inclusief 
Op het terrein van yardenhuis van Schagen, in aanwezigheid van familie 120,00 
Op het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen, in aanwezigheid van familie 120,00 
Op het water per schip, in aanwezigheid van familie op aanvraag 
Op het water per vliegtuig, zonder familie 140,00 
Op het water per vliegtuig, in aanwezigheid van maximaal 2 familieleden op aanvraag 

 

Exclusieve asverstrooiing  

Exclusieve asverstrooiing met familie, op zondag of ’s avonds met maximaal 15 personen, op het terrein van yardenhuis   330,00 
van Schagen. Na afloop bent u welkom voor een uitgebreide nazit.  
 

Overige inzake asbestemmingen  

Afgifte van de as aan de rechthebbende in een asbewaarbox inclusief 
Beschikbaar stellen van een extra asbewaarbox  25,00 
Afgifte van de as aan huis (binnen een straal van 30 km rond Schagen) 110,00 
Vullen van een nagedachtenisvorm (elders gekocht)  35,00 
Administratieve afhandelingskosten in verband met aanvraag vervroegde asafgifte bij de Officier van Justitie 70,00 
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Tarieven Yarden uitvaartcentrum  
 

Uitvaartcentrum 
  

Gebruik centrale koeling  

Tarief per dag(deel) 75,00 
NB. Aankomst (of vertrek) met familie wordt als een rouwbezoek berekend. 

Rouwbezoek/Familiebezoek (max. 10 personen)  

Een bezoek op afspraak van maximaal 30 minuten, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur  
en op woensdag tussen 9.00 en 13.00 uur 100,00 

Een bezoek op afspraak van maximaal 30 minuten, buiten genoemde tijden of op een feestdag 150,00 

Condoleancebezoek (of rouwbezoek met meer dan 10 personen)  

Een aangekondigd condoleancebezoek voor maximaal 60 minuten, op maandag t/m vrijdag tot 20.00 uur  200,00 

Een aangekondigd condoleancebezoek voor maximaal 60 minuten, buiten genoemde tijden of op een feestdag  300,00 

Diversen  

In ontvangst nemen overledene buiten reguliere kantooruren* 150,00 

* Indien er buiten kantooruren nog personeel aanwezig is worden er geen kosten doorberekend.   

Verlenging  

Verlenging condoleancebezoek, per 15 minuten  100,00 

 


