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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, 120 minuten 1.610,00 

Afscheid met gebruik van accommodatie, 150 minuten 1.785,00 

Afscheid zonder eindtijd* 1.980,00 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief de ontvangst van u en uw gasten, de afscheidsplechtigheid, 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 op het crematoriumterrein 
 
De tarieven gelden van maandag tot en met zaterdag, ook in de avond. Het gebruik van beeld en geluid in de aula en/of de 
condoleanceruimte is inbegrepen. In de aula kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de vleugel. 
Vooraf kunnen wij u adviseren over de muziek- en presentatiemogelijkheden. Tevens kunnen wij de door u aangeleverde 
muziek en presentaties op juiste werking testen (aanleveren vóór 12 uur op de werkdag voor de dag van de uitvaart). 
 
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op gebruik van aula en condoleanceruimte waarbij de tijdsbesteding fifty-fifty is. 
Na overleg is de tijdsbesteding uitwisselbaar voor maximaal 15 minuten en zolang het totale tijdsgebruik binnen de 
bovengenoemde tijd blijft. Onder voorbehoud heeft u de mogelijkheid om met maximaal 10 personen aanwezig te zijn bij de 
invoer van de overledene in de crematieoven. 
 
* Wilt u gebruik maken van een afscheid zonder eindtijd? Vraagt u naar de mogelijkheden. 
 

Crematie met enkel gebruik aula of enkel gebruik condoleanceruimte  

Enkel gebruik aula of enkel gebruik condoleanceruimte, 30 of 45 minuten 1.360,00 
Enkel gebruik aula of enkel gebruik condoleanceruimte, 60 minuten 1.435,00 
Enkel gebruik aula of enkel gebruik condoleanceruimte, 90 minuten 1.610,00 
Enkel gebruik aula of enkel gebruik condoleanceruimte, 120 minuten 1.785,00 

 

Crematie met afscheid nemen in de gezinskamer, 20 minuten  975,00 

Dit tarief is inclusief de ontvangst van u en uw gasten in een passende ruimte, gebruik van ons muzieksysteem, 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 op het crematoriumterrein 
 

Op verzoek kunnen consumpties worden geserveerd. Er is geen mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de invoer van de 
overledene in de crematieoven. 
 

Crematie met afscheid nemen in de crematieruimte, 20 minuten  875,00 

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 op het crematoriumterrein 
 
Er is geen mogelijkheid om consumpties te nuttigen. U heeft de mogelijkheid om met maximaal 10 personen aanwezig te zijn 
bij de invoer van de overledene in de crematieoven. 
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Crematie zonder gebruik accommodatie 775,00 

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 op het crematoriumterrein 
 

Nabestaanden kunnen de overledene tot aan het bloemenplateau begeleiden. 

Crematie zonder gebruik accommodatie maandag t/m vrijdag vóór 09.00 uur gebracht 645,00 

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 op het crematoriumterrein 
 
De overledene wordt ma t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 09.00 uur gebracht zonder aanwezigheid van nabestaanden. 
 

Crematie van een kindje na een zwangerschap van minder dan 24 weken met afscheid nemen 250,00 

Dit tarief is inclusief de ontvangst van u en uw gasten (maximaal 10 personen) in een passende ruimte, 30 minuten afscheid 
nemen en de crematie en bijzetting van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium. 
De afgifte van de as aan de opdrachtgever is mogelijk vanaf één dag na de crematie. 
 
U heeft de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de invoer van uw kindje in de crematieoven. 

 

Verlenging of gebruik van aula of condoleanceruimte per 15 minuten 100,00 

Dit tarief geldt tevens bij het gebruik van de aula of condoleanceruimte bij een begrafenisplechtigheid. 
 

 

Toelichting crematietarieven  

• Het crematorium is wettelijk verplicht om de as gedurende 1 maand te bewaren 
 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 crematieplechtigheid van een 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. 

 

Beeld en geluid 

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 is noodzakelijk).                                                            
Achteraf bestellen van beeld- of geluidsopnamen is dus niet mogelijk. 

Eenvoudige HD beeldopname van de plechtigheid op USB 65,00 
Live Streaming is inclusief een opname van de plechtigheid op USB (maximaal 50 viewers) 125,00 
Live Streaming is inclusief een opname van de plechtigheid op USB (maximaal 100 viewers) 150,00 
Live Streaming is inclusief een opname van de plechtigheid op USB (maximaal 150 viewers) 175,00 
Live Streaming is inclusief een opname van de plechtigheid op USB (maximaal 200 viewers) 200,00 
Professionele registratie van de plechtigheid (vraagt u naar de mogelijkheden) op aanvraag 
Ondersteuning bij samenstellen van een foto en/of videopresentatie (per ½ uur) 45,00 
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Asbestemmingen 

  

Bijzetting in de 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 125,00 

Gedenkplaat of gedenksteen op of bij de gedenkzuilen  

Plaatsing, reservering of verlenging voor 1 jaar  110,00 
Plaatsing, reservering of verlenging voor 5 jaar  440,00 

Bijzetting urnenheuvel of kinderhofje  

Bijzetting, verlenging of reservering enkel voor 1 jaar  125,00 
Bijzetting, verlenging of reservering enkel voor 5 jaar  500,00 
Bijzetting één extra urn inclusief 

Bijzetting urnentuin  

Bijzetting, verlenging of reservering voor 1 jaar (inclusief onderhoud)  145,00 
Bijzetting, verlenging of reservering voor 5 jaar (inclusief onderhoud)  580,00 
Bijzetting één extra urn inclusief 

Asverstrooiingen  

Op het terrein van Crematorium Schagen, zonder familie inclusief 
Op het water, per schip zonder familie inclusief 
Op het terrein van Crematorium Schagen, in aanwezigheid van familie 125,00 

Exclusieve asverstrooiing  

Exclusieve asverstrooiing met familie op zondag of op een zomeravond met maximaal 15 personen, 
op het terrein van Crematorium Schagen.                                                                                                                                            
Na afloop bent u welkom voor een uitgebreide nazit met diverse hapjes. 350,00 

Overige inzake asbestemmingen  

Afgifte van de as aan de rechthebbende in een asbewaarbox of kunststof urn inclusief 
Beschikbaar stellen van een extra asbewaarbox 25,00 
Afgifte van de as aan huis (binnen een straal van 30 kilometer rondom Schagen) 125,00 
Aankoop afbreekbare zee urn 55,00 
Vullen van een nagedachtenisvorm (elders gekocht)*  50,00 
Administratieve afhandelingskosten in verband met aanvraag vervroegde asafgifte bij de Officier van Justitie  65,00 
Één tot vier zakjes as inclusief 
Vijf of meer zakjes as, per zakje 7,50 
 
* Uitsluitend na beoordeling van een van onze medewerkers; het vullen is geheel voor eigen risico 
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Opbaren en rouwbezoek/condoleances 

  

Gebruik centrale koeling/opbaarruimte  

Tarief per dagdeel (of dag) 85,00 

NB. Aankomst of vertrek met familie wordt als rouwbezoek berekend. 

Rouwbezoek/familiebezoek (met maximaal 10 personen)  

Een bezoek op afspraak van maximaal 30 minuten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur,                   
en op woensdag van 9.00 tot 13.00 uur, onder begeleiding van een medewerker van het crematorium  100,00 

Een bezoek op afspraak voor 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 45 minuten, maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 uur 350,00 

Een aangekondigd condoleancebezoek voor maximaal 45 minuten zaterdagavond en op zon- en feestdagen 650,00 

Diversen  

In ontvangst nemen van een overledene buiten reguliere kantoortijden* 150,00 

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

Verlenging  

Verlenging condoleancebezoek, per 15 minuten 100,00 
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Tarieven Eten & drinken 
 

Prijzen per stuk, tenzij anders vermeld. 

Dranken  

Koffie en thee (ook verse muntthee)  2,45 

Frisdrank en vruchtensap 2,55 

Rode wijn, witte wijn, rosé, prosecco, port, sherry en vermouth 4,00 

Bier (flesje of tap) en alcoholvrij bier (flesje) 3,15 

Speciaal bier (Texels Skuumkoppe, Apple Bandit Raspberry, Bier van het moment) 4,60 

Binnenlands gedistilleerd 3,70 

Buitenlands gedistilleerd 5,20 

Hapjes zoet  

Banketkoekje (bokkenpootje, bitterkoekje, spijskoekje en paleisbanket) 0,85 

Roombotercake en luxe gevulde cake 1,60 

Grote koek (sprits, pindakoek, pitmop en haverkoek)  1,60 

Luxe koek (o.a. gevulde koek, boterkoek, appelkanjer, Weener notenkoek, brownie) 3,15 

Opgemaakt koekje (bitterkoekje met botercrème en een laagje glazuur) 3,10 

Petit four  3,10 

Westfriese krentenmik (met roomboter)  1,50 

Gebak (slagroomgebak of gesorteerd gebak)  4,10 

Lekkernijen assorti (mix van macarons, mini donuts, mini eclairs, en mini tompouces)  1,15 

Broodjes en soep  

Zachte broodjes (belegd met o.a. kaas, beenham, kipfilet, ei) 3,15 

Brunchbolletjes (kleine broodjes belegd met o.a. brie, filet americain, zalm, tonijnsalade) 3,70 

Luxe broodjes (een combinatie van harde en zachte broodjes belegd met o.a. zalm, paté, carpaccio)  4,20 

Broodje (vegetarische) kroket                                                                                                                                                    3,70 

Krentenbol (met en zonder roomboter)  2,35 

Soep (tomatencréme-, groenten-, champignon- en kippensoep)  3,95 

Hapjes hartig  

Bittergarnituur warm (minifrikadel, kaashapje, bitterbal en mini loempia)  1,15 

Bittergarnituur koud (blokje kaas en plakje worst p.p.) 1,45 

Warm bladerdeeghapje assorti (gevuld met rundvlees, kaas en kip-kerrie) 1,15 

Luxe toast (belegd met o.a. carpaccio, filet americain, brie en zalm) 2,50 

Koude en/of warme vegetarische of veganistische hapjes (mini wraps met diverse vullingen) 1,30 

Mix van vers gebrande noten, prijs p.p. 2,10 

Zoute pinda’s, borrelnoten en zoute koekjes, prijs p.p. 1,25 

Kaas/saucijzenbroodje 3,20 

(Vegetarische) kroket 2,90 

  



 

 Alle tarieven zijn bedragen in euro’s, prijswijzigingen voorbehouden. 7 

Crematorium Schagen 
Tarieven 2022 

 

 

Arrangementen 

Wij verzorgen de plechtigheid naar uw wens. Daarbij bieden wij u volop mogelijkheden om het afscheid een persoonlijk 
karakter te geven. Dat geldt ook voor onze catering. U kunt kiezen uit arrangementen of losse consumpties. De 
arrangementen bieden een vaste prijs per persoon. U kunt dan onbeperkt genieten van drankjes met daarbij een aantal hapjes 
gedurende de afgesproken tijd. 
NB. De arrangementen zoals in het magazine “Eten & Drinken” zijn niet meer van toepassing. 
 

Zoet arrangement 13,15 

Onbeperkt koffie, thee en verse muntthee met honing, vruchtensappen, fruit- en ijswater met daarnaast een ruime keuze aan 
zoete lekkernijen zoals macarons, petit fours, chocolade, koekjes en mini-desserts. 

 

Broodjes arrangement 15,25 

Onbeperkt koffie, thee of verse muntthee met honing, vruchtensappen, fruit- en ijswater, melk en karnemelk, met daarnaast 
een ruime keuze aan rijkelijk belegde luxe brunchbolletjes en divers handfruit. 

 

Borrel arrangement 15,75 

Onbeperkt aanbod van koffie, thee, vruchtensappen, frisdranken, fruit- en ijswater, wijn, bier, pinda’s en zoute koekjes met 
daarnaast een ruime keuze aan warm en koud bittergarnituur (vier hapjes p.p.) 

Bij gebruik van dit arrangement gaan wij uit van een verblijf van maximaal 60 minuten in onze condoleanceruimte. Wenst u 
meer tijd te besteden is dat in overleg (en tegen meerkosten consumpties) mogelijk. 

Borrel arrangement luxe 18,95 

Onbeperkt aanbod van vruchtensappen, frisdranken, fruit- en ijswater, wijn, prosecco, bier, luxe nootjes, olijven, luxe belegde 
toastjes, wraps, bladerdeeghapjes met zalm en bitterballen (vier hapjes p.p.) 

Bij gebruik van dit arrangement gaan wij uit van een verblijf van maximaal 60 minuten in onze condoleanceruimte. Wenst u 
meer tijd te besteden is dat in overleg (en tegen meerkosten consumpties) mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij werken met zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Dit om de kwaliteit van de door ons verstrekte producten te garanderen en te 

voldoen aan geldende wet- en regelgeving inzake allergenen en HACCP. 
Het is daarom ook niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen. 

Heeft u speciale wensen of dieetwensen? Vraag ons naar de mogelijkheden! 
 

 

 


