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Crematorium Noorderveld

een overzicht van de
mogelijkheden en kosten

Gelegen in een landelijke omgeving, met veel groen en water vindt u Crematorium Noorderveld.
Ons crematorium ligt naast de gemeentelijke begraafplaats aan de rand van Nieuwegein-Noord.

Crematorium Noorderveld heeft een aula met 140 zitplaatsen, een aparte ontvangstruimte voor familie
en belangstellenden, twee condoleanceruimten en een informatieruimte voor asbestemming. De aula
kan ook gebruikt worden voor een avondwake of herdenkingsdienst. Wij vertellen u graag meer over de
mogelijkheden.

Crematieplechtigheid

Crematieplechtigheid met 30 minuten aula en 30 minuten koffiekamer

€

1230,00

Crematieplechtigheid met 45 minuten aula en 45 minuten koffiekamer

€

1430,00

Crematieplechtigheid met 60 minuten aula en 60 minuten koffiekamer

€

1614,00

Crematieplechtigheid met 75 minuten aula en 75 minuten koffiekamer

€

1810,00

Crematieplechtigheid voor kinderen 1 t/m 12 jaar, 90 minuten
tijdsverdeling aula/koffiekamer mag naar wens verdeeld worden met
uitzondering van de laatste 30 minuten. Deze wordt in de koffiekamer doorgebracht.

€

895,00

Crematie zonder gebruik van faciliteiten
en zonder begeleiding van nabestaanden

€

495,00

‘Noorderveld familie uitvaart’
3 nachten gekoelde bewaring met een half uur gebruik van de kleine aula voorafgaand
aan de crematie en de crematie zelf met maximaal 10 personen.

€

805,00

Crematie, met begeleiding door familieleden, inclusief (gebruik van):
- familiekamer en rouwkamer, totaal maximaal 30 minuten
- bewaring asbus in de algemene nis, zes maanden
- verstrooiing van de as op de Noordzee óf afgifte van de as in één asbus

€

960,00

Crematie kind vanaf 24 weken tot en met 12 maanden, zonder begeleiding
van familieleden, inclusief:
- bewaring asbus in de algemene nis, zes maanden - verstrooiing van de as op de
Noordzee óf afgifte van de as in één asbus

€

250,00

Crematie kind vanaf 24 weken tot en met 12 maanden,
met begeleiding van familieleden
(inclusief gebruik) van:

€

462,00

Optioneel is het verstrooien van de as in het bos of op zee voor een meerprijs van €45

- familiekamer en rouwkamer, totaal maximaal 30 minuten - bewaring asbus in de algemene
nis, zes maanden - verstrooiing van de as op de Noordzee óf afgifte van de as in één asbus
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Begrafenis
plechtigheid

Plechtigheid voorafgaand aan begrafenis, inclusief (gebruik van)

€

784,00

Uitvaartcentrum, exclusief rouwbezoek
Rouwbezoek op afspraak en alleen mogelijk na afloop van uitvaartplechtigheden.

€

97,00

Rouwbezoek (30 min.)
Gebruik koffiekamer en opbaarkamer t.b.v. avondcondoléance, één uur

€

31,00

(30 min. condoleren, 30 min. voor naaste familie na de condoleance)

€

162,00

Verlening per kwartier

€

126,00

Geluidsopname op USB-stick

€

35,00

Beeldopname (met geluid) op USB-stick

€

60,00

Volgen van de plechtigheid via livestream, max. 100 accounts

€

50,00

Ophogen livestream tot max. 500 accounts (onder voorbehoud)

€

65,00

Verlenging tijdsduur per kwartier (aula/koffiekamer/condoleanceruimte)

€

126,00

- belangstellendenruimte
- familiekamer
- aula voor plechtigheid (45 minuten)
- koffiekamer (45 minuten)
- half uur verlenging in verband met grafloop
- muziek en beeldinstallatie, orgel, vleugel
Kosten grafloop via gemeente Nieuwegein

Beeld- en geluidsopnamen

Overige tarieven
Voorwaarden

De crematies en asbestemmingen worden verzorgd volgende de regels in de Wet op de lijkbezorging.
Op alle overeenkomsten tussen u en Crematorium en Uitvaartcentrum Noorderveld zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing. Voor het gebruik van het pand is ons huishoudelijk reglement
van toepassing. Algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement zijn te downloaden via
crematoriumnoorderveld.nl.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Onze medewerkers geven graag antwoord op uw vragen.

Crematorium en Uitvaartcentrum Noorderveld
Structuurbaan 1
3439 MA Nieuwegein
T 030 - 604 42 35
E noorderveld@monuta.nl
I crematoriumnoorderveld.nl
Het kantoor en de administratie zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 16.30 uur.
Voor het reserveren van plechtigheden kunt u ons dag en nacht bereiken.

Januari 2021, wijzigingen voorbehouden.
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