Kostenoverzicht cremeren 2019

Hierbij hopen wij u een goed overzicht te geven van de kosten.
Eenvoudige eikenfineer kist 1.80H
Ondernemersloon
Rouwauto voor overbrengen naar mortuarium
Rouwauto voor overbrengen naar crematorium
Mortuarium Hughersluys/Westerzicht/Spoorweg
inclusief eventuele rouwbezoeken
Laatste zorg overledene
Condoleance register
Akte van overlijden
Drukkosten

- 100 rouwbrieven met envelop
- 100 bidprentjes met foto
- 100 dankbetuigingen met envelop
Postzegels per stuk
TNT verzendset		
Advertentie

€
€
€
€
€

505,1.325,185,185,470,-

€ 110,€ 29,€ 13,40
€ 174,00
€ 127,25
€ 129,10
€ 0,87
€ 6,95

- PZC en Stem, editie Zeeuws-Vlaanderen
- PZC en Stem, editie heel Zeeland
- PZC en Stem, editie ZVL zaterdag
- PZC en Stem, editie heel Z zaterdag
Dankadvertentie - PZC en Stem, editie Zeeuws-Vlaanderen
zaterdagplaatsing - PZC en Stem, editie heel Zeeland
Bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld:
Kerk
- Voorganger
- Liturgie’s
- Organist
Bloemen
- Lint

€ 495,62
€ 762,78
€ 538,21
€ 847,97
€ 201,83
€ 317,99

160 milimeter
160 milimeter
160 milimeter
160 milimeter
60 milimeter
60 milimeter

de crematie
De plechtigheid, voorafgaand aan de crematie, hoeft niet per definitie plaats te vinden in het crematorium.
Hieronder bespreken we 3 voorbeelden.
1.

Een crematie in crematorium Terneuzen incl. gebruik aula en koffiekamer € 1239,Hier heb je 2 uur de tijd voor, mocht het uitlopen dan moet er per halfuur bijbetaald worden.

2.

Een aula dienst in uitvaartcentrum ‘De Ridder’
€ 300,Een technische crematie in crematorium Terneuzen
€ 560,Dit houdt in dat u in de aula afscheid neemt, en dat de overledene zonder familie naar het crematorium 		
wordt overgebracht voor de crematie.

3.

Een aula dienst in uitvaartcentrum ‘De Ridder’
€ 300,Een technische crematie in Lochristi
€ 485,Crematorium toeslag op zaterdag
€ 50,Dit houdt in dat iedereen afscheid neemt in de aula, net als in het crematorium, en dat de overledene
zonder familie naar het crematorium wordt overgebracht voor de crematie. Een voordeel kan zijn dat u
geen maand op de urn hoeft te wachten.

Asbestemming
Bij de crematie is de belangrijkste vraag de kwestie van de asbestemming. U kunt kiezen voor verstrooiing van de
as op een door u gewenste locatie. Het nadeel van een asverstrooiing is wel dat er voor de nabestaanden geen
tastbare herinnering is. U kunt daarom ook kiezen voor het bewaren van de as in een urn. Deze urn kan thuis
bewaard worden, maar ook in een columbarium, een speciale bewaarplaats voor urnen. Een urnengraf op de
begraafplaats behoort ook tot de mogelijkheden.

Gemeente Terneuzen:

Columbarium
Uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar
€ 1.223,20 jaar
€ 2446,30 jaar
€ 3,669,Voor het plaatsen van de urn vraagt de gemeente € 253,- , deze kosten komen altijd bovenop de grafrechten.
Verstrooiing
Uitstrooien op een gemeentelijke begraafplaats
€ 253,Dit is inclusief een gedenkplaatje voor 10 jaar.

Gemeente Hulst:

Columbarium
Uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar
Verstrooiing
Uitstrooien op een gemeentelijke begraafplaats
Dit is inclusief een gedenkplaatje.

€ 1.750,€ 177,-

Verstrooien in Lochristi, zonder familie, is gratis.
Kosten consumpties in uitvaartcentrum ‘De Ridder’
Koffie/thee
Frisdrank
Bier/wijn

€ 2,10
€ 2,20
€ 2,45

Belegde broodjes
Luxe belegde broodjes
Koffiekoek groot
Koffiekoek mini
Cake

€ 2,55
€ 3,50
€ 1,80
€ 1,45
€ 0,85

Soep

€ 3,65

