TARIEVENLIJST ASBESTEMMING 2020
Alle activiteiten die met de asbestemming verband houden en op de terreinen van het
crematorium plaatsvinden, worden door medewerkers van het crematorium verricht. Alle
materialen, asbestemmingsmiddelen, sierurnen, gedenktegels, e.d. die daarvoor worden gebruikt,
worden geleverd door Crematoria Twente.
Aan het ophalen van de as in een standaard asbus en een verstrooiing op het terrein van
Crematoria Twente zonder de aanwezigheid van nabestaanden/familie zijn geen kosten
verbonden.
VERSTROOIEN VAN DE AS
Verstrooiing, in aanwezigheid van nabestaanden op het terrein van
Crematoria Twente
Maandag tot en met vrijdag**

€ 150,00

Verstrooiing in aanwezigheid van nabestaanden op het terrein van Crematoria
Twente na een crematie bij een ander crematorium
Maandag tot en met vrijdag**

€ 285,00

VLINDERBOOM
Voor de verstrooiing van de as van een kind beschikken onze locaties in Enschede en Almelo over
een speciaal strooiveld, het Vlinderhofje. Daar is het tevens mogelijk een gedachtenisplaatje aan
een zuil te bevestigen of een gedachtenisvlinder aan de vlinderboom.
Vlinder op de vlinderboom inclusief graveren vlinder en huur vlinder voor 10 jaar
Verlengen huur vlinderboom voor 10 jaar

€ 670,00
€ 365,00

VERSTROOIING OP ANDERE LOCATIE/ANDERE WIJZE
Op de Noordzee, per schip, zonder familie
Boven de Noordzee, per vliegtuig, zonder familie

€125,00
€ 160,00

BIJZETTEN COLUMBARIUM, URNENTUIN OF –GRAF
Bijzetting in aanwezigheid van familie
Bijzetting in een bestaande gedenkplek zonder aanwezigheid van familie
Bijzetting in een bestaande gedenkplek in aanwezigheid van familie

€ 150,00
€ 100,00
€ 230,00

Huur columbarium urnentuin, urnengraf
Aantal jaar:
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Verlenging met 1 jaar

Enkel:

€ 300,00
€440,00
€ 865,00
€ 125,00

Dubbel:
€ 490,00
€ 720,00
€ 1.390,00
€ 195,00

Huur Elsendal, Enschede
10 jaar inclusief plaats zuil en verstrooiing
In aanwezigheid van familie
10 jaar urnenwal inclusief urn en plaatje

€ 545,00
€ 1.095,00

GEDENKTEGELS, SIERURNEN, MONUMENTEN EN SIERADEN:
Crematoria Twente beschikt over een uitgebreide collectie aan gedenktegels, grote en kleine
sierurnen, monumenten, relieken en sieraden. Onze adviseurs laten u graag de verschillende
mogelijkheden en producten zien en adviseren u graag. Prijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
MONUMENTEN
Vergunning voor het plaatsen van een monument
Bijzetten monument op een gedenkplek
Bijzetten monument in urnenkelder
Inkleuren tekst op een bestaande tegel

€ 60,00
€ 195,00
€ 295,00
€ 49,00

HUUR VOOR PLAATS GEDENKTEGEL
Enkel, 5 jaar
Dubbel, 5 jaar

€ 215,00
€ 275,00

GEDACHTENISPLAATJE AAN ZUIL
Gedachtenisplaatje keramisch, incl. 10 jaar huur
Gedachtenisplaatje graniet, incl. 10 jaar huur

€ 495,00
€ 299,00

OVERIG
Strooikoker
Splitsen van as (bij het ophalen van de asbus)
Het vullen van een eigen urn, in overleg
Aan huis brengen van de as tot 15 kilometer

€ 40,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 55,00

Verstrooien of bijzetten van de as is mogelijk in een van de gedenkparken van onze crematoria in
Enschede, Almelo en Borne. In Oldenzaal kunt u de as verstrooien of bij laten zetten op de
naastgelegen gemeentelijke begraafplaats tegen de daar geldende tarieven.
**: Op onze locaties in Enschede en Borne is eventueel ook een verstrooiing op zaterdag mogelijk.
CONTACTGEGEVENS AFDELING ASBESTEMMING
Usselerrietweg 40
7546 PE ENSCHEDE
053-475 60 50
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
Prijswijzigingen voorbehouden

