
TARIEVEN 2023 
Crematorium Venlo   |  077-3871258 
Alle tarieven zijn aan prijswijzigingen voorbehouden 
 
 
Crematie met gebruik van de accommodatie 

 
Crematie zonder gebruik van de accommodatie 

 
Gebruik accommodatie zonder crematie 

 

Afscheidsdienst 60 Minuten        €   1.361,- 

Afscheidsdienst 45 Minuten        €   1.172,- 

Afscheidsdienst 30 Minuten        €      869,- 

Afscheidsdienst 15 Minuten        €      751,- 

Energietoeslag          €      130,- 

 
De diensten 45, 30 en 15 minuten kunnen NIET verlengd worden. 
Bij een afscheidsdienst voor een kind t/m 12 jaar wordt € 300,- in mindering gebracht op het tarief. 

 

Het bijwonen van de start van het crematieproces kan uitsluitend op verzoek en is onder voorbehoud. 

Dit is inbegrepen in het tarief van de 60 en 45 Minuten dienst. 

 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief gebruik van de ontvangstruimte en familiekamer, de plechtigheid in de 

grote of de kleine aula, het gebruik van de koffiekamer (bij boeking reserveren), muziek- en 

presentatiefaciliteiten, bijzetting van de asbus in de Algemene Bewaarruimte voor maximaal 6 maanden en 

afgifte van de asbus aan de opdrachtgever of indien gewenst verstrooiing van de asresten zonder 

nabestaanden op het strooiveld; en exclusief de energietoeslag. 

 

 

Crematie          €      628,- 

Crematie met gebruik Prieel        €      683,- 

Crematie kind t/m 12 jaar        €      420,- 

Crematie stilgeboren kindje (tot 24 weken zwangerschap)    €      179,- 

Crematie na opgraving – grote kist       €      628,- 

Crematie na opgraving – kleine kist       €      420,- 

Energietoeslag          €        80,- 

 
Het bijwonen van de start van het crematieproces kan uitsluitend op verzoek en is onder voorbehoud. 

 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief het begeleiden van de overledene tot aan het crematoriumgebouw, 

bijzetting van de asbus in de Algemene Bewaarruimte voor maximaal 6 maanden en afgifte van de asbus aan 

de opdrachtgever of indien gewenst verstrooiing van de asresten zonder nabestaanden op het strooiveld; en 

exclusief de energietoeslag. 

 

 

Huur aula voor maximaal 60 minuten       €      683,- 

 
Bovenstaand tarief is inclusief gebruik van de ontvangstruimte en familiekamer, de plechtigheid in de grote of 

de kleine aula, het gebruik van de koffiekamer (bij boeking reserveren), muziek- en presentatiefaciliteiten. 
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Verlengingen en toeslagen 

 
Audio/Visueel 

 
Asbestemmingen 

 

Verlenging plechtigheid (60 min) per 15 minuten     €      100,- 

Verlenging gebruik koffiekamer per 15 minuten      €      100,- 

Toeslag crematie met gebruik accommodatie op zondag    €      630,- 

Toeslag crematie zonder gebruik accommodatie op zondag    €      315,- 

 

Toeslag bijwonen start van crematieproces (bij 60 en 45 minuten dienst inbegrepen) €       160,- 

Toeslag invoerplank         €         75,- 

 
Het bijwonen van de start van het crematieproces kan uitsluitend op verzoek en is onder voorbehoud. 

Beeld- en geluidsopname op USB stick       €        68,- 

Extra USB stick met opname        €        48,- 

Livestream tot 200 personen incl. opname op USB stick     €      125,- 

Livestream bij meer dan 200 personen incl. opname op USB stick     €      200,- 

Ondersteuning bij opstellen van fotopresentatie, per 30 minuten   €        42,- 

 
Ondersteuning bij het opstellen van de presentatie kan alleen op verzoek en is onder voorbehoud. 

Bijzetting in de Algemene Bewaarruimte tot 6 maanden    kosteloos 
Verlenging Bijzetting in Algemene Bewaarruimte per jaar    €      120,- 
 
Afgifte asbus aan de opdrachtgever of schriftelijk gemachtigde    kosteloos 
 
Asverstrooiing op strooiveld zonder nabestaanden     kosteloos 
Asverstrooiing op strooiveld in aanwezigheid van nabestaanden   €      120,- 
Naamplaatje op gedachteniszuil per 2 jaar      €        90,- 
Verlenging naamplaatje op gedachteniszuil per 2 jaar     €        62,- 
 
Asverstrooiing op zee per schip zonder nabestaanden     €        87,- 
Asverstrooiing op zee per vliegtuig zonder nabestaanden    €      160,- 
 
Bijzetting Columbarium  tot 5 jaar (excl. naamplaat en lettertekens)   €      538,- 
Verlenging Bijzetting Columbarium tot 5 jaar      €      400,- 
 
Verzoek Officier van Justitie vervroegde vrijgave asbus     €        70,- 
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Horeca - Arrangementen 

 

  

Limburgs Arrangement         €        15,- 
1,5 broodje en 1 stuk vlaai per persoon 

Onbeperkt koffie | thee | water | sappen 

 

Limburgs Brood Arrangement        €        14,- 
Ruim aanbod van roggebrood | broodjes | suikerbrood | krentenbrood 

Onbeperkt koffie | thee | water | sappen 

 

Vlaai Arrangement         €        15,- 
1 stuk standaard en 1 stuk luxe vlaai per persoon 

Onbeperkt koffie | thee | water | sappen 

 

Soep Arrangement         €        13,- 
2 soorten soep | stokbrood met tapenade en kruidenboter | soepstengels 

Onbeperkt koffie | thee | water | sappen 

 

Zoet Arrangement         €        12,- 
3 lekkernijen per persoon (ruim aanbod van soesjes | moorkoppen | tompoezen | bonbons) 

Onbeperkt koffie | thee | water | sappen 

 

Hollands Arrangement         €        16,- 
Koude en warme bittergarnituur 

Onbeperkt koffie | thee | water | sappen | bier | fris | wijn 

 

Borrel Arrangement         €        19,- 
Koude en warme bittergarnituur | stokbrood met tapenade en kruidenboter | olijven en augurk 

Onbeperkt koffie | thee | water | sappen | bier | fris | wijn 

 

 
Alle tarieven betreffende de arrangementen zijn per persoon en op basis van 60 minuten. 

Verlenging van de arrangementen kost € 1,- per persoon per kwartier (uitsluitend op aanvraag). 

 

Arrangementen zijn vanaf 20 personen. 
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Horeca – Losse consumpties 

 

Koffie | Thee | Cappuccino        €       2,55 

Verse muntthee         €       3,05 

Frisdrank          €       2,65 

Wijn           €       4,25 

Bier           €       3,05 

 

Broodje           €       3,30 

Luxe broodje          €       4,65 

Krentenbol          €       2,55 

 

Broodje kroket          €       3,90 

Worstenbroodje | Saucijzenbroodje       €       3,30 

 

Cake | Gevulde koek | Spekkoek       €       1,70 

Vlaai           €       3,15 

Luxe vlaai          €       3,70 

 

Soep           €       4,40 

 
Bovenstaande is slechts een greep uit het assortiment. 

Heeft u speciale wensen? Neem dan aub contact met ons op. 

 

Wij werken met zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Dit om de kwaliteit van de door ons verstrekte 

producten te garanderen en te voldoen aan geldende wet- en regelgeving inzake allergenen en HACCP. 

Het is daarom ook NIET toegestaan eigen consumpties mee te brengen. 

 

 

 


