
Digitaal reserveren kan 24 uur per dag!

www.crematoriumalmere.nl

1357 DK  Almere Haven

T: (036) 535 72 00

E: info@crematoriumalmere.nl

Begraafplaatsen & Crematorium Almere is een samenwerkingsverband van Yarden en PC Uitvaart

Uitvaartcentrum Almere Haven

Voor het reserveren van een uitvaart belt u met: (036) 535 72 00 (tussen 9.00-20.00 uur)

Crematorium Almere

1312 SR  Almere-Stad

I: www.crematoriumalmere.nl

KvK Almere 39067375

Kruidenweg 3

IBAN NL52RABO0122528743

Oosterdreef 15

Begraafplaats & Crematorium Almere Stad

Begraafplaats & Uitvaartcentrum Almere Haven

T: (036) 535 72 00

Tarieven 2020
Wijzigingen voorbehouden

http://www.crematoriumalmere.nl/


1.350,00€          

1.525,00€          

1.650,00€          

1.285,00€          

1.385,00€          

1.490,00€          

1.250,00€          

1.350,00€          

1.450,00€          

250,00€             

480,00€             

1.325,00€          

490,00€             

875,00€             

200,00€             

575,00€             

800,00€             

1.025,00€          

65,00€               

125,00€             

100,00€             

65,00€               

35,00€               

40,00€               

15,00€               

20,00€               

215,00€             

135,00€             

190,00€             

volledig tarief

85,00€               

55,00€               

350,00€             

Tarieven Crematorium

gebruik uitvaartkamer voor afscheid voorafgaande aan de plechtigheid 30 minuten

verlenging aula 15 min.

verlenging condoleanceruimte 15 min.

Technische crematie

gebruik aula (30 min.), condoleanceruimte (30 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

gebruik aula (45 min.), condoleanceruimte (45 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

gebruik condoleanceruimte (60 min.), crematierecht, basistarief asbestemming

afscheidskamer (45 min.), crematierecht, basistarief asbestemming, max. 15 pers.

Pakket accomodatiegebruik, inclusief crematierecht en asbestemming (maandag t/m zaterdag)

gebruik aula (60 min.), condoleanceruimte (60 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

gebruik aula (30 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

toeslag zondag plechtigheid

Accommodatiegebruik (overig)

foetus crematie, inclusief afhalen as

geluidsopname van de plechtigheid op CD

annuleringskosten (tot 48 uur voor aanvang plechtigheid)

geluidsopname van de plechtigheid op USB-stick

geluidsopname van de plechtigheid op USB-stick (extra exemplaar)

geluidsopname van de plechtigheid op CD (extra exemplaar)

Tarieven Accomodatiegebruik Crematorium Almere Stad / Uitvaartcentrum Almere Haven

toeslag tijdoverschrijding gebruik aula per 15 minuten of deel daarvan

toeslag tijdoverschrijding gebruik condoleanceruimte per 15 minuten of deel daarvan

annuleringskosten (binnen 48 uur voor aanvang plechtigheid)

uitgestelde crematie in verband met ontbrekende documenten

Toeslagen

Pakket accomodatiegebruik, exclusief crematierecht en asbestemming (maandag t/m zaterdag)

verlenging afscheidskamer 15 min., max. 15 pers.

toeslag schoonmaakkosten bij ernstige vervuiling locatie, per uur

gebruik aula (30 min.) en condoleanceruimte (30 min.)

gebruik aula (45 min.) en condoleanceruimte (45 min.)

gebruik aula (60 min.) en condoleanceruimte (60 min.)

reductie op pakket crematie bij kinderen van 1 tot 12 jaar

gebruik aula (45 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

technische crematie (door Crematorium Almere nader te bepalen tijdstip), incl. basistarief 

asbestemming (zonder faciliteiten - zonder familie)

gebruik aula (60 min.), crematierecht en basistarief asbestemming

gebruik condoleanceruimte (30 min.), crematierecht, basistarief asbestemming

gebruik condoleanceruimte (45 min.), crematierecht, basistarief asbestemming

foetus crematie, incl. aula (30 min.), koffiekamer (30 min.) en afhalen as

reductie op pakket crematie bij kinderen tot 1 jaar



kosteloos

240,00€        

550,00€        

kosteloos

50,00€          

95,00€          

op aanvraag

kosteloos

150,00€        

205,00€        

kosteloos

100,00€        

80,00€          

op aanvraag

op aanvraag

kosteloos

op aanvraag

kosteloos

kosteloos

1.070,00€     

36,00€          

77,50€          

73,00€          

38,50€          

140,00€        

321,00€        

Begraafrecht 

Urngraf begraafplaats Almere Stad/Haven

Diversen

algemene nis eerste 6 maanden (basistarief asbestemming)

op de Noordzee vanuit een vliegtuig, zonder nabestaanden, met of zonder bericht

Op de Noordzee met schip/vliegtuig in aanwezigheid van nabestaanden, info via 

www.asverstrooiing.nl (asbestemming voor Crematorium Almere wordt dan afhalen asbus)

huur Basaltkei (2 urnen), huur Basaltzuil (1 urn)

huur urnennis, urnengraf of particuliere verstrooiplek

begraafrecht asbus in een huurgraf of urnengraf op de begraafplaats, met of zonder nabestaanden 

binnen 6 maanden

op het IJssel-/Markermeer vanaf een schip, zonder nabestaanden, met/zonder bericht

afhalen en herplaatsen van grafbedekking ten behoeve van een bijzetting (i.o.v. de ondernemer/familie)

bespreektarief t.b.v. begrafenis/crematie - particulier / per uur

verstrekken van een vergunning tot het plaatsen van een monument

het overboeken van grafrechten / wijzigen termijn grafonderhoud

het opgraven van een asbus

verlengen van grafrechten van een urngraf met 10 jaar incl. afkoop onderhoud

vullen van een sieraad of sierurn per zelf meegenomen urn of sieraad

plaatsing urn in het Urnenbos binnen 6 maanden

plaatsing nis, begraafrecht urnengraf of verstrooien particuliere verstrooiplek met of zonder 

nabestaanden binnen 6 maanden

Urnenbos Crematorium Almere

Tarieven Asbestemmingen

Afhalen en verzenden

Verstrooien

In de Verstrooituin van Crematorium Almere in aanwezigheid van nabestaanden

In de Verstrooituin van Crematorium Almere, zonder nabestaanden, met/zonder bericht binnen 6 

maanden

In de Verstrooituin van Crematorium Almere in bijzijn van nabestaanden, incl. naamplaatje op 

gedenkzuil (€ 55,00)

Urnentuin Crematorium Almere

Op het IJssel-/Markermeer vanaf een schip in aanwezigheid van nabestaanden (asbestemming voor 

Crematorium Almere wordt dan afhalen asbus)

op de Noordzee vanaf een schip zonder nabestaanden, met of zonder bericht binnen 6 maanden

verlengen algemene nis met 1 jaar (wordt automatisch toegepast indien er binnen 6 maanden geen 

definitieve asbestemming is opgegeven )

Algemene Nis ( het bezoeken van de algemene nis is niet mogelijk )

verlengen algemene nis met 5 jaar

het afhalen van de asbus bij Crematorium Almere binnen 6 maanden

toeslag spoedprocedure voor het afhalen v.d. asbus binnen de Wettelijk gestelde termijn

het bezorgen van de asbus binnen Nederland (verzending per koerier)                        

het afhalen van de asbus betreffende een crematie bij een ander Crematorium



Pakket accommodatiegebruik begraven (ma. t/m za.)

415,00€        

555,00€        

700,00€        

320,00€        

425,00€        

525,00€        

290,00€        

380,00€        

470,00€        

365,00€        

65,00€          

125,00€        

100,00€        

65,00€          

35,00€          

40,00€          

15,00€          

20,00€          

215,00€        

135,00€        

77,00€          

190,00€        

volledig tarief

85,00€          

55,00€          

185,00€        

395,00€        

550,00€        

75,00€          

135,00€        

185,00€        

100,00€        

70,00€          

90,00€          

185,00€        

255,00€        

100,00€        

160,00€        

85,00€          

toeslag tijdoverschrijding grafgang per 15 minuten of deel daarvan (standaard grafgang is 30 minuten )

770,00€        

gebruik mortuarium per dag incl. 1 familiebezoek (45 min.) 

gebruik mortuarium per dag incl. 1 condoleancebezoek (45 min.) met gebruik koffiekamer

gebruik mortuarium (max. 7 dagen) incl. 1 familiebezoek (45 min.) en 1 condoleancebezoek (45 min.) 

met gebruik koffiekamer, excl. koffie/thee

Tarieven Begraafplaatsen Almere Stad en Almere Haven

Tarieven gebruik mortuarium worden berekend tót  de dag van de plechtigheid!

gebruik aula (45 min.), grafgang (30 min.)

geluidsopname van de plechtigheid op CD (extra exemplaar)

Toeslagen

uitgestelde begrafenis in verband met ontbrekende documenten

verlenging condoleanceruimte 15 min.

toeslag tijdoverschrijding gebruik condoleanceruimte per 15 minuten of deel daarvan

geluidsopname van de plechtigheid op CD

gebruik aula (60 min.), grafgang (30 min.)

gebruik verzorgingsruimte zonder familie (60 min.)

(verzorgingsspullen dienen zelf mee genomen te worden)

Tarieven Uitvaartcentra Almere-Stad en Almere Haven

gebruik condoleanceruimte (30 min.), grafgang (30 min.)

gebruik condoleanceruimte (45 min.), grafgang (30 min.)

gebruik condoleanceruimte (60 min.), grafgang (30 min.)

Accommodatiegebruik (overig)

verlenging afscheidskamer 15 min., max. 15 pers.

geluidsopname van de plechtigheid op USB-stick

familiebezoek of condoleancebezoek op zon-en feestdagen (45 min.)

extra condoleancebezoek met gebruik koffiekamer (45 min.)

toeslag schoonmaakkosten bij ernstige vervuiling locatie, per uur.

toeslag tijdoverschrijding gebruik aula per 15 minuten of deel daarvan

annuleringskosten (binnen 48 uur voor aanvang plechtigheid)

annuleringskosten (tot 48 uur voor aanvang plechtigheid)

gebruik mortuarium (max. 7 dagen) incl. 1 familiebezoek (45 min.)

verlenging rituele bewassing met familie per 15 minuten

lijstman/vrouw verzorgd door crematorium Almere

verlenging condoleancebezoek per 15 minuten

gebruik verzorgingsruimte met familie op afspraak (60 min.)

rituele bewassing met familie (120 min.)

extra familiebezoek (45 min.) (tijden in overleg)

Inbreng overledene buiten kantoortijden (ma. t/m vrij. na 17.00 uur en zaterdag/zondag)

toeslag gebruik verzorgingsruimte per uur met familie op afspraak op zon- en feestdagen

geluidsopname van de plechtigheid op USB-stick (extra exemplaar)

gebruik aula (30 min.), grafgang (30 min.), condoleanceruimte (30 min.)

gebruik aula (45 min.), grafgang (30 min.), condoleanceruimte (45 min.)

gebruik aula (60 min.), grafgang (30 min.), condoleanceruimte (60 min.)

gebruik aula (30 min.), grafgang (30 min.)

gebruik uitvaartkamer voor afscheid voorafgaande aan de plechtigheid 30 minuten

verlenging aula 15 min.

afscheidskamer (45 min.), grafgang (30 min.), max. 15 pers.



690,00€           

1.195,00€        

560,00€           

955,00€           

560,00€           

1.195,00€        

340,00€           

1.000,00€        

990,00€           

675,00€           

600,00€           

605,00€           

675,00€           

355,00€           

675,00€           

525,00€           

290,00€           

950,00€           

475,00€           

1.350,00€        

1.070,00€        

950,00€           

600,00€           

390,00€           

1.545,00€        

100,00€           

38,50€             

73,00€             

321,00€           

77,50€             

op aanvraag

vervolg Tarieven Begraafplaatsen Almere-Stad en Almere Haven

Algemene graven Almere-Stad, categorie A, voor 10 jaar

voor een persoon vanaf 12 jaar en ouder

verplicht onderhoud voor 10 jaar

voor maximaal 2 personen vanaf 12 jaar en ouder

voor het opgraven van een overledene vanaf 12 jaar en ouder

begraafrecht voor een persoon vanaf 12 jaar en ouder

Vlindergrafje Almere-Stad, voor 5 jaar

voor een kindje tot 24 weken zwangerschap, inclusief verplicht onderhoud

voor een persoon vanaf 12 jaar en ouder

verplicht onderhoud voor 10 jaar

Bij een categorie B mogen nabestaanden uitsluitend een monument plaatsen van 30x30 cm. 

Verder wordt dit type graf door de begraafplaats ingezaaid met gras en onderhouden.

verplicht onderhoud afkoop voor 5 jaar  (alleen mogelijk bij verlenging huurgraf)

voor een persoon jonger dan 12 jaar voor een periode van 10 jaar

bespreektarief t.b.v. begrafenis/crematie - particulier / per uur

afhalen/herplaatsen van grafbedekking ten behoeve van een bijzetting (i.o.v. de ondernemer/familie)

verstrekken van een vergunning tot het plaatsen van een monument

voor het opgraven van een overledene jonger dan 12 jaar

verplicht onderhoud afkoop voor 10 jaar  (gelijk aan wettelijk grafrusttermijn)

voor een persoon jonger dan 12 jaar

verplicht onderhoud voor 10 jaar

Algemene graven Almere-Stad, categorie B, voor 10 jaar

Particuliere graven Almere-Stad/Haven voor 10 jaar

Diversen

plaatsen van een grafkelder

Opgraven en samenvoegen

verlengen van huur van een urngraf met 10 jaar incl. afkoop onderhoud

voor een persoon jonger dan 12 jaar voor een periode van 5 jaar

verplicht onderhoud afkoop voor 10 jaar

samenvoegen direct voorafgaand aan een bijzetting in hetzelfde graf

samenvoegen zonder aansluitend een bijzetting in hetzelfde graf

aanbrengen grafgroen

het overboeken van grafrechten / wijzigen termijn grafonderhoud

voor maximaal 2 personen jonger dan 12 jaar

Urngraf op de begraafplaats Almere-Stad/Haven

urngraf inclusief grafrecht, begraafrecht en 10 jaar onderhoud

Verlengen grafrechten patriculiere graven Almere-Stad/Haven

voor een persoon vanaf 12 jaar en ouder voor een periode van 5 jaar

begraafrecht voor een persoon jonger dan 12 jaar

verplicht onderhoud afkoop voor 10 jaar

Verplicht onderhoud particuliere graven Almere-Stad/Haven

voor een persoon vanaf 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar



2.665,00€         

3.750,00€         

5.000,00€         

6.250,00€         

990,00€            

675,00€            

op aanvraag

475,00€            

135,00€            

In een particulier graf is het toegestaan om per graf 4 asbussen bij te zetten

grafonderhoud voor 10 jaar

begraafrecht asbus

Hofje voor 4 graven, 2 personen per graf

4x grafrecht voor een periode van 10 jaar

3x grafrecht voor een periode van 10 jaar

begraafrecht voor één persoon vanaf 12 jaar en ouder

Begraafrecht wordt in rekening gebracht bij elke bijzetting tegen het dan geldende tarief

Hofje voor 5 graven, 2 personen per graf

5x grafrecht voor een periode van 10 jaar

Particulier Familiehofje Almere-Stad voor 10 jaar, incl. omheining en een bankje

Hofje voor 3 graven, 2 personen per graf

vervolg Tarieven Begraafplaatsen Almere-Stad en Almere Haven

Particuliere graven Almere-Stad naar het Oosten voor 10 jaar

voor maximaal 2 personen vanaf 12 jaar en ouder, incl. begraafrecht en onderhoud 10 jaar

De rechthebbende kan er ook voor kiezen om zelf een grafkelder te laten plaatsen.

De standaard afmetingen zijn: 214 cm (lengte) x 78 cm (breedte). Grotere afmetingen zijn eventueel 

toegestaan in overleg met de beheerder.

Op een grafkelder kan ook een lessenaar deksel worden geplaatst.

Dit betreft particuliere hofjes welke afgescheiden worden door middel van een beukenhaagje en 

voorzien van een eigen granieten bankje.

Grafrechten kunnen pas terug gegeven worden nadat het graf van de laatst begraven persoon in het 

hofje met 10 jaar is verstreken.

De rechthebbende heeft recht op verlenging van de grafrechten.

De rechthebbende heeft het recht om groter(e) monument(en) te plaatsen dan 100(L)x200(B)x120(H). 

Dit in overleg met de beheerder.

plaatsen van een grafkelder

Grafonderhoud zal in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief, nadat de eerste 

bijzetting heeft plaats gevonden of als grafbedekking wordt aangebracht en heeft betrekking op de 

resterende grafuitgiftetermijn

lessenaar deksel voor op een grafkelder



2,25€            

2,35€            

3,55€            

3,80€            

2,65€            

3,80€            

1,65€            

37,50€          

7,55€            

1,30€            

2,35€            

3,60€            

1,25€            

1,50€            

0,60€            

1,40€            

1,75€            

2,75€            

2,75€            

2,55€            

3,25€            

2,75€            

1,80€            

1,55€            

2,55€            

3,95€            

3,50€            

3,50€            

30,00€          

2,75€            

5,75€            

0,65€            

2,75€            

1,75€            

1,40€            

2,75€            

1,75€            

1,40€            

36,00€          

55,00€          

3,75€            

25,00€          

39,95€          

65,00€          

4,65€            

1,45€            

70,00€          

25,00€          

55,00€          toeslag schoonmaakkosten bij ernstige vervuiling, per uur

In verband met de allergenen wetgeving is het zelf meebrengen of laten bezorgen van consumpties niet toegestaan!

Exclusieve hapjes (per 30 stuks ) *

Kaasstengels (per 6 stuks ) *

Indische spekkoek (per stuk )

serveerkosten extra inzet medewerker per 3 kwartier (standaardtijd koffiekamer) 

serveerkosten extra inzet medewerker per kwartier extra (verlenging)

Retro garnituur (per 30 stuks ) *

Amuses (per 30 stuks ) *

Soep (per 15 personen ) *

Drieluik (per 10 personen ) *

Antipasti plank (per 10 personen ) *

Voor de plechtigheid die op maandag plaats vindt, dient de bestelling uiterlijk vrijdags vόόr 12.00 uur binnen te zijn.

Koffie moments (per 30 stuks ) *

Sandwich mini, bruin/wit (per stuk )

High Tea (vanaf 5 personen ) (prijs per persoon )

Kaas- & worstplateau (per 3 stuks )

Saucijzenbroodje (hele)

Saucijzenbroodje (halve)

Cake Petit Fours

Hollands bittergarnituur: kaassoufflés, bitterballen, frikandellen (per 3 stuks )

Wraps (per plank van 6 stuks = 12 halve wraps )

Harde Wener Petit Fours

Assorti luxe mini broodjes (per stuk )

Borrelkipkluifjes (per 3 stuks )

Tarieven Consumpties

Overige dranken op aanvraag

Cake (naturel en/of chocolade)

Slagroomsoesje

Assorti gebak

Borrelnoten (per 4/5 personen )

Zachte basis broodjes, bruin/wit gemengd (per stuk )

Krentenbol met boter

Krentenbol zonder boter

Koffie / thee (per kopje / per glas )

Brownie

Saucijzenbroodje (mini)

Kaasbroodje (hele)

Kaasbroodje (halve)

Petit glacé

Vieux - Port - Jenever (per glas )

Luxe koekplateau

Roomboter allerhande

Klein koffielekkers (per 3 stuks )

Zoute koekjes (per stuk )

Frisdrank, diverse smaken (per flesje )                       

Prosecco (per glas )

Hertog Jan pils 

Gemengde noten (per 4/5 personen )

Kaasbroodje (mini)

Bestellingen dienen tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag v όόr de plechtigheid aangevraagd te worden.

Producten aangeduid met een *  dienen uiterlijk 2 werkdagen vόόr de plechtigheid en vόόr 12.00 uur besteld te zijn.

Assorti zachte luxe broodjes, bruin/wit gemengd (per stuk )

Huiswijn rood / wit / rosé (per glas )

Handgemaakte bonbons (per stuk )



 
 
Het aanleveren van muziek en/of beeldmateriaal. 
 
Crematorium Almere:  
De gewenst muziek en beeldmateriaal dient uiterlijk de dag voor de plechtigheid voor 12.00 uur 
te zijn doorgestuurd. 
Bij een uitvaart op maandag geldt aanlevering op zaterdag voor 12.00 uur. 
Wilt u muziek of beeld aanleveren op locatie maakt u dan een afspraak met een van onze 
medewerkers. 
 
Muziek: Wilt u muziek afspelen tijdens de uitvaartplechtigheid dan kunt u dit aanleveren 

viawww.PC.nl/muziekenbeeld. U kunt inloggen met uw persoonlijke 
inloggegevens. Deze ontvangt u van uw uitvaartbegeleider. 
 
Zodra u bent ingelogd kunt u: 
- Muziek uitkiezen uit ons online muziekboek 
- Eigen muziek uploaden 

 
Muziek kan tevens worden aangeleverd op originele CD’s, op een gebrande CD  (géén CD-
RW). Het muziek formaat moet AUDIO CD zijn of op een USB-stick met MP3-bestanden. 
 
Beeldmateriaal: 
 
Wilt u foto’s en/of video’s laten zien? Deze kunt u uploaden via www.PC.nl/muziekenbeeld. U 
kunt inloggen met uw persoonlijke inloggegevens. Deze ontvangt u van uw uitvaartbegeleider. 
 
Maak dan een PowerPointpresentatie van al het gewenste beeldmateriaal. Deze dient u samen 
te voegen in één PowerPointpresentatie (max 300 Mb). U kunt het bestand dan uploaden. 
 
Tevens kunt u een presentatie die gemaakt is in PowerPoint ook aanleveren op een USB-stick. 
 
Testen: 
 
Voor een juiste vertoning van het beeldmateriaal adviseren wij u om de presentatie vooraf te 
komen testen op de uitvaartlocatie. Hiervoor kunt een afspraak maken met een van onze 
medewerkers. 
 
Almere Haven: 
Muziek dient uiterlijk 24 uur voor de plechtigheid aanwezig te zijn.  
Voor de locatie Almere Haven kan hiervoor op maandag t/m vrijdag een afspraak gemaakt 
worden. 
 
Muziek: ··In de aula van Almere Haven kunnen we muziek afspelen van originele CD of een 

gebrande CD. 
Het muziek formaat mag, MP3, WAV, AAIF of gewoon een audio cd zijn. 

 U kunt ook gebruik maken van een USB met MP3 bestanden. 
 

Presentatie: Een presentatie gemaakt in PowerPoint kunt u op USB aanleveren. 

 
 
Begraafplaatsen en Crematorium Almere 
Kruidenweg 3 Almere Stad / Oosterdreef 15 Almere Haven 
Tel: 036-5357200 

http://www.pc.nl/muziekenbeeld
http://www.pc.nl/muziekenbeeld


 
 
 
 

Informatie voor de aanvrager van de crematie 
 
De plechtigheid in de aula 
Voor de plechtigheid kunt u gebruik maken van de faciliteiten van het crematorium. Dit betekent dat u eerst de aula tot 
uw beschikking heeft en daarna de condoleanceruimte. 
Wanneer u veel belangstellenden verwacht, uitgebreide muziekwensen heeft, veel sprekers het woord willen voeren of 
om andere reden meer tijd tot uw beschikking wilt hebben in een van deze ruimtes, is het veelal mogelijk extra tijd te 
reserveren. Hiervoor betaalt u enige meerkosten. Reservering van extra tijd dient direct bij vastlegging van datum en 
tijdstip van de plechtigheid te worden opgegeven. 
U kunt de plechtigheid in de aula inrichten naar uw eigen ideeën. Medewerkers van het crematorium zullen in de meeste 
gevallen aan uw wensen kunnen voldoen. Bijzonderheden kunt u overleggen met de uitvaartverzorg(st)er. 
 

De plechtigheid in het Grand Café (hiervoor wordt géén muzieklink verstuurd) 
Voor een informele plechtigheid kunt u ook gebruik maken van de faciliteiten in het Grand Café. De overledene wordt 
opgebaard in de nis van het Grand Café. Muziek en/of beeldmateriaal wordt door uzelf bediend middels een USB-stick 
welke kan worden ingeplugd in onze of eigen laptop. Het aansluiten van een mobiel behoort ook tot de mogelijkheden. 
 

De Afscheidskamer (hiervoor wordt géén muzieklink verstuurd) 
De familiekamer grenst aan de Afscheidskamer alwaar er, voorafgaande aan de plechtigheid, gelegenheid is tot afscheid 
nemen. Wij hebben helaas géén aparte ruimte voor nabestaanden wanneer er afscheid genomen wordt via de 
Afscheidskamer. Wanneer nabestaanden niet geconfronteerd willen worden met belangstellenden moet de aula hiervoor 
verlengd worden. 
 

De muziek 
U kunt tijdens de plechtigheid muziek ten gehore laten brengen. De uitvaartondernemer ontvangt bij de reservering van 
de plechtigheid een code voor ons online muziekboek. U kunt ook zelf muziek aanleveren op originele of gebrande CD(‘s) 
of op een USB-stick. Dit dienen MP3 bestanden te zijn. Deze muziek dient 24 uur voor de plechtigheid in het crematorium 
aanwezig te zijn.  
Beeldmateriaal kan op een USB-stick worden aangeleverd als PowerPoint Presentatie.  Uiterlijk de dag voor de 
plechtigheid moet een afspraak worden gemaakt om het beeldmateriaal te testen. 
Ook is het mogelijk liveoptredens te verzorgen. Speciale wensen/voorzieningen dienen in dit geval aan uw 
uitvaartverzorg(st)er te worden voorgelegd. 
Van de uitvaartplechtigheid wordt alleen een geluidsopname gemaakt wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Deze kunt u op CD of USB-stick op aanvraag verkrijgen. In het kader van privacywetgeving zijn wij verplicht het 
opgenomen materiaal na 24 uur uit ons bestand te wissen. 
 

De condoleancekamer (de Klassieke Koffiekamer of het Grand Café) 
U heeft na de plechtigheid in de aula de beschikking over een condoleanceruimte. Hier bestaat de gelegenheid tot 
condoleren en kunnen tevens consumpties worden aangeboden, zoals koffie/thee/frisdrank, overige (alcoholische) 
dranken en diverse zoete en hartige consumpties. De uitvaartondernemer beschikt over onze consumptielijst. 
 

Bloemen, kaarten en linten 
Indien u dit aangeeft of wanneer u juist geen wensen heeft ten aanzien van de bloemen, leggen wij deze ter 
nagedachtenis, op de bloemenheuvel van het crematorium. De kaarten en linten worden van de bloemstukken 
verwijderd en, naar wens, na de uitvaart aan u overhandigd. 
 



 
 
 
 
De oven 
Wanneer u bij de invoer aanwezig wilt zijn is dit na een plechtigheid alleen direct mogelijk wanneer dit de eerste crematie 
van een dag is. Wij hebben 1 oven wat betekent dat hoe later op de dag de plechtigheid hoe moeilijker het zal zijn om bij 
de invoer aanwezig te zijn. 

 
Asbestemmingen 
Er zijn tal van mogelijkheden om een bestemming aan de as te geven. Zo is het mogelijk de as in een sierurn te plaatsen in 
een urnennis of een urnengraf in de urnentuin van het Crematorium. 
De as kan ook worden verstrooid op een particulier plekje in de urnentuin of op het gedenkveld van het crematorium. 
Tevens bestaat de mogelijkheid de verstrooiing te laten plaats vinden op de Noordzee, vanuit een vliegtuig of vanaf een 
schip. 
Bij alle asbestemmingen bestaat de keuze of u daar als nabestaanden bij aanwezig wilt zijn. 
Een maand na de crematiedatum krijgt u alle informatie over de mogelijke asbestemmingen toegestuurd. 
De as wordt een halfjaar kosteloos, bewaard in de algemene nis van het crematorium. Heeft u na een halfjaar nog geen 
definitieve keuze kunnen maken, dan kunt u deze periode met 1 of 5 jaar verlengen. 
Het bezoeken van de algemene nis is niet mogelijk. 

 
Mogelijkheden ter nagedachtenis 
Een bijzondere manier om de overledene te gedenken is een medaillon, een klein urntje of een glasobject. In een 
medaillon of klein urntje wordt een kleine hoeveelheid as van uw dierbare bewaard. In een glasobject wordt een kleine 
hoeveelheid as versmolten. Meerdere familieleden kunnen van deze tastbare nagedachtenisvormen gebruik maken. 
Crematorium Almere beschikt over een ontvangstruimte waar u voorbeelden van diverse medaillons en as objecten kunt 
bezichtigen. Daarnaast zijn er verscheidene informatiefolders beschikbaar. 
 

Afspraak 
Voor het uitvoeren van asbestemmingen in uw aanwezigheid, afhalen van de asbus of bestellen van asobjecten dient een 
afspraak gemaakt te worden. 
 

LVC Formulier Cremeren / Begraven 
Vriendelijk verzoeken wij u om ons zo spoedig mogelijk na de bespreking het ongetekende LVC formulier toe te sturen.  
 
 

N.B. 
Originele aanvraagformulieren voor crematies/begrafenissen dienen uiterlijk op de dag van de plechtigheid afgegeven 
te worden. Deze moet voorzien zijn van de juiste gegevens en handtekeningen van de opdrachtgever en ondernemer. 
Tevens dienen de voorwaarden aangekruist te zijn waarin de opdrachtgever te kennen geeft op de hoogte te zijn en 
akkoord te gaan met de daarbij vermelde voorwaarden! 
 
Crematorium Almere stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het onjuist invullen van de 
aanvraagformulieren voor een crematie of begrafenis. 
Aanvullingen/wijzigingen geschieden alleen indien de opdrachtgever/ondernemer dit schriftelijk bevestigd. 



 
 
 
 

Informatie voor de aanvrager van de begrafenis 
 
Particuliere graven 
Deze worden verhuurd voor een periode van 10 jaar en bieden plaats aan maximaal 2 overledenen of meerdere 
asbussen. Na het verstrijken van de periode bestaat de mogelijkheid de huur te verlengen met een periode van 5 of 10 
jaar. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt de grafhuur – de zogenoemde grafrechten – voor de gewenste periode 
ineens betaald door de rechthebbende van het graf. De rechthebbende is diegene die de overeenkomst afsluit. Hij/zij 
bepaalt ook welke overledene in het graf wordt begraven. 
Iedere huurder is onderhoudsplichtig. Dat wil zeggen dat een bedrag voor algemeen onderhoud betaald dient te worden 
voor 10 jaar ineens. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Het bedrag is o.a. een bijdrage in de kosten voor het 
algemene onderhoud aan paden, wegen en plantsoenen van de begraafplaats. 
 

Particulier Familiehofje voor 3, 4 of 5 particuliere graven 
Deze worden verhuurd voor een periode van 10 jaar. Het algemene onderhoud geldt eveneens voor een periode van 10 
jaar. Voor het overige is de informatie hierboven voor particuliere graven van toepassing. 
De hofjes worden afgescheiden door middel van een beukenhaagje en voorzien van een eigen granieten bankje. 
Grafrechten kunnen pas terug gegeven worden nadat het graf van de laatst begraven persoon in het hofje met 10 jaar is 
verstreken. De rechthebbende heeft recht op verlenging van de grafrechten. De rechthebbende heeft het recht om 
groter(e) monument(en) te plaatsen dan 100(L)x200(B)x120(H). Dit in overleg met de beheerder. 
 

Vlindergrafjes 
Particuliere grafjes voor kindjes onder de 24 weken zwangerschap. Deze worden verhuurd voor een periode van 5 jaar en 
biedt plaats aan 1 kindje. De afmeting van het grafje is 50x50 cm. Het tarief is inclusief het algemene onderhoud. 
 

Algemene graven, type A of B 
In een algemeen graf worden 2 overledenen willekeurig begraven. Wie dat zijn, wordt door de beheerder bepaald, daar 
hebben nabestaanden geen invloed op. Een algemeen graf wordt verhuurd voor een wettelijk vastgestelde 
grafrusttermijn van 10 jaar. Er is geen mogelijk de huur van een algemeen graf te verlengen. Algemene graven worden in 
principe na 10 jaar geruimd. Na 10 jaar bestaat het graf dus niet meer. Herbegraven naar een particulier graf behoort wel 
tot de mogelijkheden en is pas mogelijk na de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar.  
Algemene graven op de begraafplaats Almere Stad bestaan uit 2 type graven. Type A en type B. Het verschil zit niet in de 
uitgifte van het algemene graf, maar in het onderhoud. Voor type A geldt dat de nabestaanden een oppervlakte van het 
graf van 1 x 1 meter mogen inrichten met een monument van maximaal 50 x 50 cm en plantjes e.d. Bij type B mag er 
alleen een liggend monumentje van 30 x 30 cm worden aangebracht aan het hoofdeind van het graf. De rest van het graf 
wordt ingezaaid met gras en mag er verder niets worden aangebracht. 
 

Het plaatsen van grafstenen 
Grafstenen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo dient voor het plaatsen van een grafsteen een vergunning 
te worden aangevraagd en betaald. De steenhouwer is bekend met de voorschriften en kan het aanvragen van een 
vergunning voor u verzorgen. Pas na ontvangst van de vergunning kan een grafsteen geplaatst worden. U bent geheel vrij 
in de keuze van een steenhouwer. 
 

 



 
 
Voorschriften t.a.v. kisten 
 
Wij vragen uw aandacht voor een aantal voorschriften die van toepassing zijn in het crematorium van Begraafplaatsen & 
Crematorium Almere. 
 
Zelfgemaakte kisten 
In toenemende mate worden wij geconfronteerd met door de familie zelf gemaakte kisten of kisten die zij hebben 
gekocht anders dan via de uitvaartondernemer. Uiteraard begrijpen wij dat er nabestaanden zijn die hiervoor kiezen 
echter ook deze kisten dienen aan de gebruikelijke eisen te voldoen om teleurstellingen te voorkomen en de veiligheid 
van onze medewerkers te borgen. 
 
De belangrijkste voorschriften zijn: 
1. kist en binnenbekleding mogen niet gemaakt zijn van kunststoffen, bv plastic 
2. de kist en binnenbekleding moeten brandbaar zijn 
3. handvatten en ornamenten moeten vanuit buitenaf verwijderbaar zijn 
4. de kist moet voorzien zijn van een vlakke bodem; geen uitstekende scherpe kanten 
5. de kist moet eenvoudig handelbaar zijn voor onze medewerkers door middel van handvatten of langs grepen. 
 
Overige eisen en met name milieueisen zijn terug te vinden in de Wet op de Lijkbezorging, in het Lijk omhulsel besluit. 
Zelfgemaakte kisten dienen eveneens als reguliere kisten, zoals wettelijk bepaald, voorzien te zijn van naam van de 
overledene en een registratienummer. 
 
Afmetingen en gewicht 
Wat betreft het formaat van de kist en het maximale gewicht geldt voor Crematorium Almere:  
maximaal 80 cm breed (inclusief handvatten), 2.10 cm lang en maximaal 130 kg voor een overledene, inclusief kist. 
 
Opbaarplank, kartonnen-, wilgentenen- en wollen kisten 
Bij het gebruik van een opbaarplank zullen wij alleen een overledene accepteren en cremeren indien de contouren van 
het lichaam niet duidelijk zichtbaar zijn en alle lichaamsdelen zijn afgedekt. 
Wij accepteren, conform het advies van de Landelijke Vereniging van Crematoria, geen kartonnen-, wilgentenen- en 
wollen kisten. Dit in verband met de veiligheid van onze medewerkers. 
 
Persoonlijke bezittingen in de kist 
In de kist kunnen persoonlijke bezittingen worden meegegeven, deze zijn echter wel aan voorwaarden verbonden. Glas, 
mobiele telefoon, i-pods en dergelijke kunnen door de daarin verwerkte materialen (explosie)gevaar opleveren voor onze 
medewerkers en grote schade toebrengen aan onze crematieoven. Wij verzoeken dan ook nauwlettend er op toe te zien 
dat deze artikelen niet meegegeven worden in de kist. Dit om nadelige consequenties en gevaren die hier uit kunnen 
voortlvloeien te voorkomen. 
 
Indien wij onverhoopt een kist aangeleverd krijgen die niet aan de gestelde eisen voldoet of vanwege het formaat niet in 
de crematieoven gecremeerd kan worden dan zullen wij, indien noodzakelijk, deze kist moeten weigeren. 
Uiteraard denken wij wel mee voor een passende oplossing zodat de crematie gewoon doorgang kan vinden. Eventuele 
extra kosten zijn wel voor rekening van de nabestaanden, die door de onderneming zelf verrekend dienen te worden. 
 
Om te voorkomen dat de nabestaanden en/of de onderneming voor een dergelijk onaangenaam feit komen te staan 
adviseren wij eerst met Crematorium Almere contact op te nemen voordat de kist vervaardigd gaat worden. 
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