
 

 
 

 

 
TARIEVEN 2023 Crematoria Tarieven zijn, zover van toepassing, inclusief btw 

 

Crematietarieven (excl. Asbestemmingstarief) 

 
Plechtigheid 
type 1 

Plechtigheid 
type 1½ 

Plechtigheid 
type 2 

Plechtigheid 
type 3 

Plechtigheid 
type 4 

De Vier 
Jaargetijden 

Volwassenen en kinderen 
vanaf 12 jaar 

€ 1.655,00 € 1.805,00 € 1.960,00 € 595,00 € 895,00 € 1.805,00 

Kinderen van 1 tot 12 jaar € 900,00 € 955,00 € 1.030,00 € 430,00 € 535,00 € 1.075,00 

Kinderen tot één jaar 
(Asbestemmingstarief n.v.t.) 

€ 475,00 € 510,00 € 565,00 € 235,00 € 290,00 € 1.075,00 

Toelichting   
Type 1 : Crematie inclusief 1 uur gebruik aularuimte en 1 uur gebruik ontmoetingsruimte 
Type 1½ : Crematie inclusief 1½ uur gebruik aularuimte en 1½ uur gebruik ontmoetingsruimte 
Type 2 : Crematie inclusief 2 uur gebruik aularuimte en 2 uur gebruik ontmoetingsruimte 
Type 3 : Crematie zonder gebruik faciliteiten, ontvangst van de overledene vóór 10.30 uur 
Type 4 : Crematie inclusief gebruik ontvangst- en crematieruimte, exclusief aanwezigheid bij start crematieproces (zie toeslag) 
De Vier Jaargetijden : Te boeken als ochtend-, middag- of avondplechtigheid (horeca-afname verplicht) 

 

Bijzondere (crematie)tarieven  
Ingetogen uitvaart (incl. Asbestemmingstarief en alleen te boeken in crematorium Zoomstede) 
Crematie inclusief gebruik 60 minuten in ontmoetingsruimte en max. 25 personen met koffie/thee 

€ 1.265,00 

Crematie van een foetus €      55,00 

Crematie van een foetus, inclusief samenzijn in één van onze ruimtes (excl. De Vier Jaargetijden) €    295,00 

Crematie na opgraving (excl. Asbestemmingstarief) €    570,00 

Toeslag aanwezigheid bij invoer (uitsluitend bij plechtigheid type 4) €      85,00 

Toeslag voor crematie op zondag €    715,00 

Gebruik koeling Zoomstede (per dag) €      90,00 
 

Asbestemmingstarief 
In dit tarief zit inbegrepen: een vrijblijvend adviesgesprek, de bewaartermijn van de asbus in de algemene 
nis van minimaal 1 maand tot maximaal 6 maanden, de verstrekking van de as in een asbus of strooikoker 
en het eventueel verstrooien van de as op het strooiveld van het crematorium (of per schip zonder 
aanwezigheid nabestaanden) van maandag tot en met vrijdag. 

€     105,00 

 

 

Gebruik aula en ontmoetingsruimte (U boekt slechts de ruimtes en dus geen crematie of begrafenis) 

Plechtigheid type 1 Plechtigheid type 1½ Plechtigheid type 2 De Vier Jaargetijden 
 

€ 715,00 € 865,00 € 1.020,00 € 865,00 

Enkel gebruik ontmoetingsruimte voor 1 uur (horeca-afname verplicht) € 240,00 

Verlenging aulatijd (vooraf en in overleg te boeken) per half uur € 185,00 

Verlenging ontmoetingsruimte (vooraf en in overleg te boeken) per half uur € 55,00 

Toelichting   
De Vier Jaargetijden                :      Te boeken als ochtend-, middag- of avondplechtigheid (horeca-afname verplicht) 
 

Opname plechtigheid 

HD-opname USB wisselende stand €   85,00 

Livestream (Incl. 30 dagen terugkijk mogelijkheid & onbeperkt aantal kijkers) 

 
Online uitzending van de plechtigheid €   52,50 

Interactieve online uitzending van de plechtigheid € 160,00 

 

Voor onze horecatarieven kunt u onze website raadplegen: www.zoomenzegestede.nl 
Op alle opdrachten verstrekt aan en overeenkomsten gesloten met Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede zijn van toepassing 

de Algemene Leveringsvoorwaarden en Huisregels/Richtlijnen, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 17 december 2003 onder 

aktenummer 83/2003. Tevens zijn van toepassing de landelijke Algemene Leveringsvoorwaarden van de LVC (Landelijke Vereniging Crematoria). 

http://www.zoomenzegestede.nl/

