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Tarieven Crematorium
Pakket accomodatiegebruik, inclusief crematierecht en asbestemming (maandag t/m zaterdag)
gebruik aula (30 min.), klassieke koffiekamer of grand café (30 min.), crematierecht en basistarief asbestemming € 1.377
gebruik aula (45 min.), klassieke koffiekamer of grand café (45 min.), crematierecht en basistarief asbestemming € 1.555 
gebruik aula (60 min.), klassieke koffiekamer of grand café (60 min.), crematierecht en basistarief asbestemming € 1.683 

gebruik aula (30 min.), crematierecht en basistarief asbestemming € 1.310
gebruik aula (45 min.), crematierecht en basistarief asbestemming € 1.410
gebruik aula (60 min.), crematierecht en basistarief asbestemming € 1.520

gebruik klassieke koffiekamer of grand café (30 min.), crematierecht, basistarief asbestemming € 1.275
gebruik klassieke koffiekamer of grand café (45 min.), crematierecht, basistarief asbestemming € 1.375
gebruik klassieke koffiekamer of grand café (60 min.), crematierecht, basistarief asbestemming € 1.479

reductie op pakket crematie bij kinderen van 1 tot 12 jaar € 250

reductie op pakket crematie bij kinderen tot 1 jaar € 480

afscheidskamer (45 min.), crematierecht, basistarief asbestemming, max. 15 pers. € 1.350

foetus crematie, incl. aula (30 min.), koffiekamer of grand café (30 min.) en afhalen as € 500
foetus crematie, incl. vlinderkamer (20 min.), max. 8 pers. en afhalen as € 275
foetus crematie, incl. grand café (30 min.) en afhalen as € 400

Technische crematie
technische crematie (door Crematorium Almere nader te bepalen tijdstip), incl. basistarief asbestemming (zonder faciliteiten - zonder familie)  € 890
foetus crematie, inclusief afhalen as  € 205 

Tarieven 2021 Wijzigingen voorbehouden
Voor het reserveren van een uitvaart belt u met: 036 535 72 00 (tussen 9.00-20.00 uur)
Digitaal reserveren kan 24 uur per dag!
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Vervolg: tarieven Crematorium

Tarieven Accomodatiegebruik Crematorium Almere Stad / Uitvaartcentrum Almere Haven 
Pakket accomodatiegebruik, exclusief crematierecht en asbestemming (maandag t/m zaterdag)
gebruik aula (30 min.) en klassieke koffiekamer of grand café (30 min.)  € 586
gebruik aula (45 min.) en klassieke koffiekamer of grand café (45 min.)  € 816
gebruik aula (60 min.) en klassieke koffiekamer of grand café (60 min.)  € 1.045

Accommodatiegebruik (overig)
gebruik uitvaartkamer voor afscheid voorafgaande aan de plechtigheid, 30 min.  € 66
verlenging aula per 15 min.  € 127
verlenging klassieke koffiekamer of grand café per 15 min.  € 102

verlenging afscheidskamer per 15 min.  € 66
geluidsopname van de plechtigheid op CD  € 35
geluidsopname van de plechtigheid op USB-stick  € 40
geluidsopname van de plechtigheid op CD (extra exemplaar)  € 15
geluidsopname van de plechtigheid op USB-stick (extra exemplaar)  € 20

Toeslagen
toeslag tijdoverschrijding aula per 15 min. of deel daarvan  € 220
toeslag tijdoverschrijding klassieke koffiekamer of grand café per 15 min. of deel daarvan  € 138
annuleringskosten (tot 48 uur voor aanvang plechtigheid)  € 195
annuleringskosten (binnen 48 uur voor aanvang plechtigheid)  volledig  tarief 

toeslag uitgestelde crematie in verband met ontbrekende documenten  € 85
toeslag schoonmaakkosten bij ernstige vervuiling locatie, per uur  € 60
toeslag zondag plechtigheid + avondplechtigheid vanaf 18.30 uur  € 365
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Tarieven Asbestemmingen
Onderstaande tarieven worden berekend wanneer de definitieve asbestemming binnen 6 maanden na crematiedatum wordt uitgevoerd. 
Daarna worden deze tarieven verhoogd met het basistarief asbestemming ad € 130.

Algemene Nis ( het bezoeken van de algemene nis is niet mogelijk )
algemene nis eerste 6 maanden (basistarief asbestemming) kosteloos 
verlengen algemene nis met 1 jaar (wordt automatisch toegepast indien er binnen 6 maanden geen definitieve asbestemming is opgegeven) € 245
verlengen algemene nis met 5 jaar € 560

Afhalen en verzenden
het afhalen van de asbus bij Crematorium Almere kosteloos 
het afhalen van de strooikoker bij Crematorium Almere € 30
toeslag spoedprocedure voor het afhalen van de asbus binnen de Wettelijk gestelde termijn € 97

Verstrooien
In de Verstrooituin van Crematorium Almere, zonder nabestaanden, met/zonder bericht kosteloos 
In de Verstrooituin van Crematorium Almere in aanwezigheid van nabestaanden € 153
In de Verstrooituin van Crematorium Almere in aanwezigheid van nabestaanden, incl. naamplaatje op gedenkzuil (€ 60,00) € 210
op de Noordzee vanaf een schip zonder nabestaanden, met/zonder bericht kosteloos 
op de Noordzee vanuit een vliegtuig, zonder nabestaanden, met/zonder bericht € 102
Op de Noordzee met schip/vliegtuig in aanwezigheid van nabestaanden: info via www.asverstrooiing.nl 
(asbestemming voor Crematorium Almere wordt dan afhalen asbus)
op het IJsselmeer vanaf een schip, zonder nabestaanden, met/zonder bericht € 85

Urnentuin Crematorium Almere
huur urnennis, urnengraf of particuliere verstrooiplek op aanvraag
plaatsing nis, begraafrecht urnengraf of verstrooien particuliere verstrooiplek met of zonder nabestaanden kosteloos 

Urnenbos Crematorium Almere
huur Basalt kei (2 urnen), huur Basalt zuil (1 urn) op aanvraag
plaatsing urn in het Urnenbos kosteloos 

Begraafrecht
begraafrecht asbus in een huurgraf of urnengraf op de begraafplaats, met of zonder nabestaanden kosteloos
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Vervolg: Tarieven Asbestemmingen

Urngraf begraafplaats Almere Stad/Haven
verlengen van grafrechten van een urngraf met 10 jaar incl. afkoop onderhoud € 1.070

Diversen
vullen van een, zelf meegenomen, sieraad of sierurn (per asobject) € 36
bespreektarief particulier t.b.v. begrafenis/crematie / per uur € 78

verstrekken van een vergunning tot het plaatsen van een monument € 75
het overboeken van grafrechten / wijzigen termijn grafhuur € 39
het opgraven van een asbus € 130 
naamplaatje Verstrooituin of Gedenktuin Almere Stad, Herdenkingsmonument Almere Haven € 60
afhalen en herplaatsen van grafbedekking ten behoeve van een bijzetting (i.o.v. de ondernemer/familie) € 327
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Tarieven Begraafplaatsen Almere Stad en Almere Haven

Pakket accommodatiegebruik begraven (ma. t/m za.)
gebruik aula (30 min.), grafgang (30 min.), klassieke koffiekamer of grand café (30 min.) € 420
gebruik aula (45 min.), grafgang (30 min.), klassieke koffiekamer of grand café (45 min.) € 566
gebruik aula (60 min.), grafgang (30 min.), klassieke koffiekamer of grand café (60 min.) € 715

gebruik aula (30 min.), grafgang (30 min.) € 325
gebruik aula (45 min.), grafgang (30 min.) € 435
gebruik aula (60 min.), grafgang (30 min.) € 535

gebruik klassieke koffiekamer of grand café (30 min.), grafgang (30 min.) € 295 
gebruik klassieke koffiekamer of grand café (45 min.), grafgang (30 min.) € 385
gebruik klassieke koffiekamer of grand café (60 min.), grafgang (30 min.) € 480

gebruik afscheidskamer (45 min.), grafgang (30 min.), max. 15 pers. € 375

Accommodatiegebruik (overig)
gebruik uitvaartkamer voor afscheid voorafgaande aan de plechtigheid 30 minuten € 66
verlenging aula 15 min. € 127
verlenging klassieke koffiekamer of grand café 15 min. € 102

verlenging afscheidskamer 15 min., max. 15 pers. € 66
geluidsopname van de plechtigheid op CD € 35
geluidsopname van de plechtigheid op USB-stick € 40
geluidsopname van de plechtigheid op CD (extra exemplaar) € 15
geluidsopname van de plechtigheid op USB-stick (extra exemplaar) € 20

Toeslagen
toeslag tijdoverschrijding aula per 15 min. of deel daarvan € 220
toeslag tijdoverschrijding klassieke koffiekamer of grand café per 15 min. of deel daarvan € 138
toeslag tijdoverschrijding grafgang per 15 min. of deel daarvan (standaard grafgang is 30 min.) € 78
annuleringskosten (tot 48 uur voor aanvang plechtigheid) € 195
annuleringskosten (binnen 48 uur voor aanvang plechtigheid) volledig tarief 

toeslag uitgestelde begrafenis in verband met ontbrekende documenten € 85
toeslag schoonmaakkosten bij ernstige vervuiling locatie, per uur. € 60
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Tarieven Uitvaartcentra Almere Stad en Almere Haven
Tarieven gebruik mortuarium worden berekend tót de dag van de plechtigheid!

gebruik mortuarium per dag incl. 1 familiebezoek (45 min.) € 188
gebruik mortuarium per dag incl. 1 condoleancebezoek (45 min.) met gebruik koffiekamer € 400
gebruik mortuarium (max. 7 dagen) incl. èèn familiebezoek (45 min.) € 560
gebruik mortuarium (max. 7 dagen) incl. èèn familiebezoek (45 min.) en èèn condoleancebezoek (45 min.) met gebruik koffiekamer, excl. koffie/thee € 785

extra familiebezoek (45 min.) (tijden in overleg) € 76
toeslag familiebezoek of condoleancebezoek op zon- en feestdagen (45 min.) (van 12.00-17.00 uur) € 135
extra condoleancebezoek met gebruik koffiekamer (45 min.) € 188

verlenging condoleancebezoek of familiebezoek per 15 min. € 102

gebruik verzorgingsruimte met familie op afspraak (60 min.) verzorgingsspullen dienen zelf mee genomen te worden € 92
toeslag gebruik verzorgingsruimte met familie op afspraak op zon- en feestdagen (60 min.) € 190

rituele bewassing met familie (120 min.) € 260
verlenging rituele bewassing met familie per 15 min. € 102

Inbreng overledene buiten kantoortijden (ma. t/m vrij. na 17.00 uur en zaterdag/zondag) € 165
lijstman/vrouw verzorgd door Crematorium Almere € 85
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Vervolg: tarieven Begraafplaatsen Almere Stad en Almere Haven  
Voor de particuliere graven en een Vlindergrafje is een langere huurtermijn mogelijk, in overleg met de begraafplaats.

Vlindergrafje Almere-Stad, voor een kindje tot 24 weken zwangerschap, voor 5 jaar 
Vlindergrafje voor 1 kindje, inclusief verplicht onderhoud, inclusief gebruik vlinderkamer (max. 8 pers.) € 765
Vlindergrafje voor 1 kindje, inclusief verplicht onderhoud € 695
verlenging Vlindergrafje voor een periode van 5 jaar € 585
verlenging Vlindergrafje voor een periode van 10 jaar € 1.045

Algemene graven Almere-Stad, categorie A, voor 10 jaar
voor een persoon vanaf 12 jaar en ouder € 1.218
verplicht onderhoud voor 10 jaar € 570

voor een persoon jonger dan 12 jaar € 974
verplicht onderhoud voor 10 jaar € 570

Algemene graven Almere-Stad, categorie B, voor 10 jaar
voor een persoon vanaf 12 jaar en ouder € 1.218
verplicht onderhoud voor 10 jaar € 346
Bij een categorie B graf mogen nabestaanden uitsluitend een monument plaatsen van 30x30 cm.  
Verder wordt dit type graf door de begraafplaats ingezaaid met gras en onderhouden.

Particuliere graven Almere-Stad/Haven voor 20 jaar

voor maximaal 2 personen vanaf 12 jaar en ouder € 2.040
begraafrecht voor een persoon vanaf 12 jaar en ouder € 990
verplicht onderhoud afkoop 20 jaar € 1.375

voor maximaal 2 personen jonger dan 12 jaar € 1.220
begraafrecht voor een persoon jonger dan 12 jaar € 615
verplicht onderhoud afkoop 20 jaar € 1.000

Verplicht onderhoud particuliere graven Almere-Stad/Haven
verplicht onderhoud afkoop voor 5 jaar  (alleen mogelijk bij verlenging huurgraf) € 362
verplicht onderhoud afkoop voor 10 jaar  (gelijk aan wettelijk grafrusttermijn) € 688
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Vervolg: Tarieven Begraafplaatsen Almere-Stad en Almere Haven

Verlengen grafrechten particuliere graven Almere-Stad/Haven
voor een persoon vanaf 12 jaar en ouder, voor een periode van 5 jaar € 535
voor een persoon jonger dan 12 jaar, voor een periode van 5 jaar € 295

voor een persoon vanaf 12 jaar en ouder, voor een periode van 10 jaar € 969
voor een persoon jonger dan 12 jaar, voor een periode van 10 jaar € 485

Urngraf op de begraafplaats Almere-Stad/Haven
urngraf inclusief grafrecht, begraafrecht en 10 jaar onderhoud € 1.350
verlengen van huur van een urngraf met 10 jaar incl. afkoop onderhoud € 1.070

Opgraven en samenvoegen
voor het opgraven van een overledene van 12 jaar en ouder € 990
voor het opgraven van een overledene jonger dan 12 jaar € 610
samenvoegen direct voorafgaand aan een bijzetting in hetzelfde graf € 400
samenvoegen zonder aansluitend een bijzetting in hetzelfde graf € 1.575

Diversen
het overboeken van grafrechten / wijzigen termijn grafonderhoud € 39

verstrekken van een vergunning tot het plaatsen van een monument € 75
afhalen/herplaatsen van grafbedekking ten behoeve van een bijzetting (i.o.v. de ondernemer/familie) € 327
bespreektarief particulier t.b.v. begrafenis/crematie - per uur € 78
uitzoeken graf € 75
plaatsen van een grafkelder op aanvraag 
naamplaatje Verstrooituin of Gedenktuin Almere Stad, Herdenkingsmonument Almere Haven € 60
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Tarieven Consumpties 
Bestellingen dienen tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voor de plechtigheid aangevraagd te worden. 
Voor de plechtigheid die op maandag plaats vindt, dient de bestelling uiterlijk vrijdags voor 12.00 uur binnen te zijn.
Producten aangeduid met een * dienen uiterlijk 2 werkdagen voor de plechtigheid en voor 12.00 uur besteld te zijn.
Consumpties zijn per kopje/glas/flesje of per stuk, behalve anders aangegeven!
 

Koffie / thee € 2,45 
Frisdrank, diverse smaken € 2,55 
Huiswijn rood / wit / rosé € 3,60 
Prosecco € 3,85 
Bier € 2,75 
Vieux - Port - Jenever € 3,85 
Overige dranken met/zonder alcohol op aanvraag

Klein koffielekkers (per 3 stuks) € 1,70 
Koffie moments (per 30 stuks) * € 38
High Tea (vanaf 5 personen) (prijs per persoon) € 7,70 
Bonbons € 1,30 
Assorti luxe koeken € 2,40 
Assorti gebak € 3,60 
Appeltaart (met slagroom €0,75 extra) € 3,60 
Slagroomsoesje € 1,30 
Brownie € 1,60 
Roomboter allerhande € 0,65 
Cake (naturel en/of chocolade) € 1,50 

Macaron € 1,60 
Cake Petit Fours € 2,80 
Harde Wener Petit Fours € 2,80 

Basis broodjes, met dagelijks variërend beleg (wit / bruin) € 2,60 
Luxe broodjes, met dagelijks variërend beleg. Een mix van zachte gedecoreerde bollen (wit en bruin) € 3,30 
Luxe mini broodjes, met dagelijks variërend beleg. Een mix van zachte mini broodjes. € 2,80 
Krentenbol met boter € 1,85 
Mini sandwich, met dagelijks variërend beleg € 2,60 
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Vervolg: tarieven consumpties

Amsterdamse plank: grilworst, ossenworst, gekookte worst, oude/jonge kaas & augurkjes (30 items) € 29
Hollands bittergarnituur: kaassoufflés, bitterballen, frikandellen (per 3 stuks) € 3,75 
Borrelkipkluifjes (per 3 stuks) € 3,75 
Mini quiche geroosterde groente (per 5 stuks) of Mini quiche Lorraine (per 5 stuks) € 2,85
Borrelnoten (per 4/5 personen) € 2,80 
Gemengde noten (per 4/5 personen) € 5,85 
Zoute koekjes € 0,70 
Saucijzenbroodje (hele) € 2,80 
Saucijzenbroodje (halve) € 1,80 
Saucijzenbroodje (mini) € 1,45 
Kaasbroodje (hele) € 2,80 
Kaasbroodje (halve) € 1,80 
Kaasbroodje (mini) € 1,45 

Retro garnituur (per 30 stuks) * € 42,50 
Assortiment spiesjes (30 spiesjes) * € 69
Groentesoep of kippensoep of tomatensoep (prijs per 5 pers.) Vanaf 15 personen te bestellen* € 19
Tortilla bite (30 items) * € 37,50 
Tapas hapjesplank (30 items) * € 42,50 

Broodje kroket € 3,95 
Indische spekkoek € 1,50 
Overige dranken met/zonder alcohol of etenswaar op aanvraag
Serveerkosten extra inzet medewerker per 3 kwartier (standaardtijd koffiekamer) € 70
Serveerkosten extra inzet medewerker per kwartier extra (verlenging) € 25
Toeslag schoonmaakkosten bij ernstige vervuiling, per uur € 55

E: info@crematoriumalmere.nl
I: www.crematoriumalmere.nl

IBAN NL52RABO0122528743
KvK Almere 39067375

Crematorium Almere
Kruidenweg 3
1312 SR  Almere-Stad
T: (036) 535 72 00

Uitvaartcentrum Almere Haven
Oosterdreef 15
1357 DK  Almere Haven
T: (036) 535 72 00

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

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


