
Kostenoverzicht Cremeren 2023

Eenvoudige eikenfineer kist € 575,-

Ondernemersloon € 1.495,-

Overbrengen naar mortuarium € 230,-

Overbrengen naar crematorium € 230,-

Mortuarium van ‘De Ridder’ € 530,-

Laatste zorg overledene € 130,-

Condoleanceregister € 31,50

Akte van overlijden € 15,70

Zaterdagtoeslagen

Een uitvaart op zaterdag € 350,-

Drukkosten

Dankzij onze eigen drukkerij kunnen wij het aantal 

rouwkaarten, herinneringsprentjes, liturgieën, enz. 

afdrukken naar uw wens. U bent niet verplicht een 

minimaal aantal af te nemen, daarom worden de kosten 

bij ieder aantal anders berekend. Waar u wel aan kunt 

denken zijn de portokosten.

Postzegel per stuk € 1,01

Internationale postzegel € 1,65

Verzendset Rouwpost € 7,80

Advertenties

Een advertentie wordt altijd berekend per millimeter. 

Iedere advertentie heeft dus zijn eigen lengte, hier is 

niets standaard aan. Maar er zijn nog factoren waar we 

rekening mee moeten houden. De editie van de krant, 

Zeeuws-Vlaanderen of Zeeland en de dag van plaatsing. 

De zaterdageditie is een duurdere krant. De prijs voor 

een advertentie kunt u, voor plaatsing, altijd aan ons 

opvragen.

Waar wordt de uitvaart gehouden?

Uitvaartcentrum ‘de Ridder’ € 425,-

Crematorium Terneuzen € 525,-

Misschien wilt u de uitvaart op een andere locatie laten 

plaatsvinden, zoals een kerk, dorpscentrum, enz. 

Hiervan zijn niet alle prijzen bij ons bekend.

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten waar u nog aan moet denken, zijn 

bijvoorbeeld kosten voor:

• een voorganger (denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorganger 

van de kerk of een woorddienstbegeleider.)

• een organist

• bloemen

• een koffietafel

De crematie

Cremeren kan in Nederland of in België. Het 

crematorium in Terneuzen is altijd de meest logische 

optie, maar wilt u bijvoorbeeld de urn eerder thuis 

hebben, dan is ook Lochristi een optie.

Crematorium Terneuzen

Een ‘stille’ crematie € 735,-
Dit houdt in dat de afscheidsdienst ergens anders plaats heeft 

gevonden en er niemand mee gaat naar het crematorium.

Een crematie in het crematorium € 1.530,-

Met gebruik van aula en koffiekamer

Crematorium Lochristi

Een ‘stille’ crematie € 565,-
Hierbij rekenen wij voor het overbrengen naar het crematorium 

in Lochristi € 65,- meer.

Asbestemming

Wat niet geheel onbelangrijk is, is de asbestemming. 

Daar moet zorgvuldig over nagedacht worden en hier 

zijn vele mogelijkheden. Denk hierbij aan:

• Uitstrooien (Op een begraafplaats, de zee, polder enz.)

• Een columbarium

• Een urnengraf

• Thuisbewaren

• Assieraad


