TARIEVENLIJST PLECHTIGHEDEN 2019
CREMATIE INCLUSIEF GEBRUIK ACCOMMODATIE
EN FACILITEITEN
Maandag tot en met zaterdag*		
€ 1.445,00
Kind tot 1 jaar (maandag tot en met zaterdag*)
€ 695,00
Foetus < 24 weken (maandag tot en met zaterdag*)
€ 530,00
Dit tarief is inclusief de ontvangst van de familie in de
familiekamer (inclusief koffie en thee) en ontvangst van de
gasten in de belangstellendenruimte vanaf een half uur voor
aanvang van de plechtigheid, het gebruik van de aula voor
de afscheidsplechtigheid (45 minuten) inclusief muziek- en
presentatiefaciliteiten, een opname op usb-stick**, het gebruik
van een condoleance/gastenkamer (60 minuten), de crematie
van de overledene, het bewaren van de as in de Algemene
Nis voor 6 maanden en het ophalen van de as of het laten
verstrooien van de as op het terrein van Crematoria Twente
zonder de aanwezigheid van nabestaanden. Het begeleiden
van de overledene naar de crematieruimte met een beperkt
aantal nabestaanden (maximaal 10 in Enschede en Borne en
maximaal 6 in Almelo en Oldenzaal) is in overleg binnen de
gestelde tijd mogelijk.
CREMATIE MET AFSCHEID NEMEN (30 MINUTEN)
Maandag tot en met zaterdag*		
Kind tot 1 jaar (maandag tot en met zaterdag*)
Foetus < 24 weken (maandag tot en met zaterdag*)

€ 960,00
€ 480,00
€ 315,00

Dit tarief is inclusief de ontvangst van de familie en gasten
(maximaal 10-15 personen) in de familiekamer met koffie/thee
voor de duur van 30 minuten, de crematie van de overledene,
het bewaren van de as in de Algemene Nis voor 6 maanden
en het ophalen van de as of het laten verstrooien van de as
op het terrein van Crematoria Twente zonder de aanwezigheid
van nabestaanden.
CREMATIE ZONDER GEBRUIK VAN ACCOMMODATIE
EN FACILITEITEN
Voor 10.00 uur 		
€ 660,00
Maandag tot en met zaterdag*
Kind tot 1 jaar (maandag tot en met zaterdag*)
€ 330,00
Foetus < 24 weken (maandag tot en met zaterdag*)
€ 165,00
Dit tarief betreft de crematie van de overledene, zonder gebruik
van faciliteiten en zonder de aanwezigheid van familie/begeleiding
voor 10.00 uur, het bewaren van de as in de Algemene Nis voor
6 maanden en het ophalen van de as of het laten verstrooien van
de as op het terrein van Crematoria Twente zonder de aanwezigheid van nabestaanden.

VERLENGEN /OVERSCHRIJDEN VAN DE STANDAARD
OF GERESERVEERDE AULATIJD
Maandag tot en met zaterdag*
Verlengen per 15 minuten, vooraf afgesproken
€ 85,00
Overschrijden van de standaard/gereserveerde
tijd per 15 minuten		
€ 125,00
CREMATIE OPGRAVING (NA OVERLEG)

€ 660,00

HUUR AULA EN GEBRUIK GASTENKAMER
ZONDER CREMATIE
Maandag tot en met zaterdag*
Dit tarief betreft het reserveren van de aula voor 45 minuten
en de gastenkamer voor 60 minuten inclusief het gebruik van
muziek- en presentatiefaciliteiten en een opname.
De gastenkamer kan alleen aansluitend aan de
gereserveerde aulatijd worden gebruikt. 		
€ 735,00
Neemt u voor overige tarieven en mogelijkheden
contact met ons op. Prijswijzigingen voorbehouden

CONTACTGEGEVENS
Usselerrietweg 40
7546 PE ENSCHEDE
+31 (0)53 475 60 60
info@crematoriatwente.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
BEZOEKADRESSEN LOCATIES
ALMELO
Willem de Clercqstraat 95
BORNE
Hosbekkeweg 2
ENSCHEDE
Usselerrietweg 40
OLDENZAAL
Schipleidelaan 57

* 	In Enschede, Borne en Oldenzaal bieden wij mogelijkheden
voor crematieplechtigheden na 18.00 uur en op zaterdag.
In Almelo is dit niet mogelijk.
** 	Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden
kunnen er opnames van de plechtigheid worden gemaakt.
U kunt dit aangeven op het opdrachtformulier. Aan de opnames
zijn geen extra kosten verbonden. Opnames worden na
overhandiging van de opname uit ons bestand gewist.
Achteraf (na) bestellen is daardoor niet mogelijk.

Op een gepland tijdstip na 10.00 uur geldt het tarief voor een
crematie met afscheid nemen (30 minuten).

AFSCHEID, HERINNERING, INSPIRATIE

www.crematoriatwente.nl

