
  

 

  Tarievenlijst Crematorium Kranenburg 2023 
 

  

Crematieplechtigheid Bedrag in € 

Crematietarieven (van maandag t/m zaterdag)  

  

• Crematie met gebruik van accommodatie, 60 minuten 1568,00 

• Crematie met gebruik van accommodatie, 90 minuten 1686,00 

• Crematie met gebruik van accommodatie, 120 minuten 1804,00 

• Crematie met gebruik van accommodatie, 150 minuten 1922,00 

• Crematie met gebruik van accommodatie, 180 minuten 2040,00 

  

Bovenstaande tarieven zijn inclusief de ontvangst van familie en gasten 30 minuten vóór de 

plechtigheid, afscheid van de overledene voorafgaand aan de plechtigheid, de 

afscheidsplechtigheid, gebruik muziekstudio, condoleantie c.q. koffiekamers, de crematie 

van de overledene en bijzetting van de urn in algemene nis voor 1 jaar. Er kan kosteloos 

gebruik worden gemaakt van het orgel of de piano. Indien gewenst kan na afloop van de 

plechtigheid de overledene (met max. 10 pers.) begeleid worden naar de crematieruimte. 

Indien mogelijk en na overleg vooraf kan de familie ook aanwezig zijn bij de invoer van de 

overledene in de crematieoven. 

De laatste 30 minuten van de gekozen tijdsduur dienen de aula en crematieruimte weer vrij 

te zijn. 

 

  

• Crematie met beperkt gebruik van accommodatie (voor 10.00 uur)  1098,00 

  

Dit tarief betreft de crematie van de overledene, 1 jaar bijzetting van de urn in de algemene 

nis, ontvangst en begeleiding van de familie (max. 10 pers.) naar de crematieruimte. Indien 

mogelijk en na overleg vooraf kan de familie ook aanwezig zijn bij de invoer van de 

overledene in de crematieoven. 

 

  

• Crematie zonder gebruik van accommodatie (voor 09.45 uur) 841,00 

• Crematie zonder gebruik van accommodatie (van 10.00 - 16.30 uur) 941,00 

• Crematie kind van 0 tot 1 jaar zonder gebruik van accommodatie (voor 09.45 uur) 547,00 

• Crematie kind van 0 tot 1 jaar zonder gebruik van accommodatie (10.00-16.30 uur) 647,00 

  (De overledene kan uitsluitend tot aan de zij-ingang begeleid worden)  

  

• Crematie kind van 0 tot 1 jaar incl. 30 min. aula / 30 min. koffiekamer 862,00 

  

• Crematie opgraving zonder gebruik van accommodatie (voor 10.00 uur) 470,00 

Bovenstaande tarieven betreffen de crematie van de overledene en 1 jaar bijzetting van de 

urn in de algemene nis. 
 

  

Verlenging tijdsduur: per half uur      118,00  

Basistarief asbestemming (wordt op de nota van de crematieplechtigheid in rekening gebracht)       136,85* 

  

Afscheid nemen voor aanvang plechtigheid kosteloos 

Muziekadviezen (persoonlijk op afspraak) kosteloos 

Voorbereiding (testen) beeldmateriaal en gebruik beamer 39,00 

Ondersteuning PowerPoint beeldpresentatie, eerste half uur 40,00 

Vervolg per half uur 35,00 

Livestream van de uitvaart (t/m 150 log-ins) 28,00 

Livestream vanaf 151
ste

, per log-in 1,10 

  

USB/CD-geluidsopname van de plechtigheid 39,00 

USB/CD-vervolggeluidsopname van de plechtigheid  19,50 

USB/DVD-opname van de plechtigheid, opname in aula met wisselende standen 87,50 

USB/DVD-vervolgopname van de plechtigheid 43,75 

  

Gebruik van orgel/piano kosteloos 

Organist/pianist, vanaf 95,00 

Stompkaarsen 20cm, per stuk 4,95 

  

 

 Kranenburg 
 



  

 

  

Consumpties (zie onze cateringlijst voor meer consumpties) Bedrag in € 

  

Dranken  

Koffie (Mocca d’Or)/thee 2,60 

Frisdrank/Jus d’orange/Appelsap/Fristi/Chocomelk 2,60 

Rode/witte wijn/rosé van Slijterij Bartels Zwolle 4,45 

Bier (flesje) 3,15 

  

Soepen  

Groente,tomaten,mostert,kippe,champignonsoep 4,85 

Overige soepen op aanvraag 

  

Diverse broodjes  

Broodjes, assortiment (met kaas/ham/gehakt/Elzasser cervelaat) 3,20 

Broodjes, luxe (met zalm/rosbief/oude kaas/brie) 3,40 

Broodje Kroket “Kwekkeboom” 3,95 

Broodje gezond 4,25 

Krentenbol 2,15 

Krentenwegge 2,15 

Sandwich 3,20 

  

Assorti cake/koek/bonbons:  

Assorti op schaal:  Cake, bereid met roomboter 1,55 

                            Koek, luxe notenkoek 1,55 

                            Bonbon, handwerkbonbon 1,55 

Vulkoek, met roomboteramandelspijs 1,95 

Assortiment ambachtelijke koeken 1,95 

  

Bonbonnerie Borrel, Luxe Bonbon 1,95 

  

Lindeboom Patisserie - Chocolaterie  

Assortiment luxe gebak 4,25 

Blauwvingerkoekje 0,75 

Zwollenaartje (Zwolse specialiteit, Hazelnootschuim met moccacrème) 2.30 

Friandises 2,95 

Petit four 2,95 

  

Gebak  

Gesorteerd gebak 3,60 

Appelpunt met/zonder slagroom, vanaf 3,60 

Petit four 2,55 

Petit four met (eigen ontwerp) eetbare opdruk 3,00 

  

Diversen, hartig  

Saucijzenbroodje (groot) 3,10 

Saucijzenbroodje (klein) 1,75 

Kaas/borrelgarnituur per persoon 2,35 

Bittergarnituur, assortiment warme hapjes, per stuk 1,10 

Bittergarnituur, assortiment koude hapjes op stokbrood, per stuk 1,95 

Bitterballen “Kwekkeboom”, per stuk 1,60 

Bitterballen, per stuk 1,10 

Luxe canapé hapjes, assortiment, per stuk 2,35 

Hartig borrelgarnituur p.p. (kaas/worst/nootjes) 2,20 

Tapasgarnituur, per persoon 3,40 

Tapasbuffet, per persoon vanaf 21,25 

  

                                                                  bestelling 2 dagen vóór de uitvaart 

 

Uiteraard zijn diverse andere consumpties, mits tijdig aangevraagd, te verkrijgen. 

 

 

Wegens de strenge HACCP normen, en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden,  

kunnen wij helaas geen door de familie zelf meegebrachte consumpties serveren. (HACCP is 

opgesteld door de voedsel- en warenautoriteit en is een methode die bedrijven verplicht moeten 

toepassen om de veiligheid van de voedingsproducten te waarborgen) 



 

 
Bedrag in € 

 

Basistarief asbestemming 136,85* 

Bijzettingen 
 

 

  

Columbarium (urnenmuur, enkele nis) per jaar                              65,00 

5 jaar = 5% korting (5x € 65,00 – 5%) 308,75 

10 jaar = 10% korting (10x €65,00 – 10%) 585,00 

15 jaar en meer 10% korting  

  

Columbarium zuil (dubbele nis) per jaar  

1
e
 bijzetting per jaar 83,00 

5 jaar = 5% korting (5x € 83,00 – 5%) 394,25 

10 jaar = 10% korting (10x €83,00 – 10%) 747,00 

15 jaar en meer 10% korting  

  

2
e
 bijzetting per jaar 41,50 

Meerdere jaren zelfde korting als hierboven  

  

Urnentuin  

1
e
 bijzetting per jaar 93,00 

5 jaar = 5% korting (5x € 93,00 – 5%) 441,75 

10 jaar = 10% korting (10x €93,00 – 10%) 837,00 

15 jaar en meer 10% korting  

  

2
e
 bijzetting per jaar 46,50 

Meerdere jaren zelfde korting als hierboven  

  

3
e
 en 4

e
 bijzetting kosteloos 

  

Gedenkzuil/(bos)urnament  

1
e
 bijzetting per jaar 105,00 

5 jaar = 5% korting (5x € 105,00 – 5%) 498,75 

10 jaar = 10% korting (10x €105,00 – 10%) 945,00 

15 jaar en meer 10% korting  

  

2
e
 bijzetting per jaar 52,50 

Meerdere jaren zelfde korting als hierboven  

  

3
e
 en 4

e
 bijzetting kosteloos 

  

Bijzettingskosten Columbarium per bijzetting (éénmalig)     136,85* 

Bijzettingskosten Urnentuin/Gedenkzuil/Urnament, per bijzetting (éénmalig) 261,85** 

  

Verwijderingskosten Urnentuin/Gedenkzuil/(Bos)Urnament per urnengraf 

(éénmalig) 
261,85 

  

Algemene nis (tijdelijke bewaarplaats welke niet voor bezoek toegankelijk is)  

1
e
 jaar 

kosteloos 

Verlenging per jaar 89,85 

  

Sierurnen/Zerkjes/Gedenkzuilen/Urnamenta  

  

Voor de keuze van een sierurn is een ruime collectie aanwezig. Kosten vanaf 99,00 

Voor de keuze van een zerk, gedenkmonument of een (bos)urnament of voor 

een urnengraf zijn diverse mogelijkheden. Granieten zerk (urnentuin) roef, 
 

inscriptie incl. bijzettingskosten e.d. en 5 jaar bijzettingstermijn compleet vanaf 1950,00 

  

  



 

Medaillons/ringen en mini-urnen 
Bedrag in € 

  

Zilver/Edelstaal (diverse modellen) vanaf 95,00 

Goud (diverse modellen) 350,00 

Glazen stolpje t.b.v. medaillon 53,00 

Mini-urn vanaf 19,50 

Zilver(tin) memory-doosje vanaf 33,50 

Vullen van elders gekochte sieraden of (mini)urnen, per item, (vullen eigen risico) 25,00 

  

Gedenkplaatsen bij de verstrooigebieden 
 

 

Gedenkplaat, zwart geanodiseerd  98,50 

Extra inscriptie per regel 29,50 

Plaatsing zwart geanodiseerde gedenkplaat per jaar 34,00 

5 jaar = 5% korting (5x € 34,00 – 5%) 161,50 

10 jaar = 10% korting (10x € 34,00 – 10%) 306,00 

15 jaar en meer 10% korting  

  

Gedenkplaat, graniet 199,50 

Extra inscriptie per regel 59,90 

Plaatsing granieten gedenkplaat per jaar 40,50 

5 jaar = 5% korting (5x € 40,50 – 5%) 192,35 

10 jaar = 10% korting (10x € 40,50 – 10%) 364,50 

15 jaar en meer 10% korting  

  

Asverstrooiingen 

 

 

 

  

In de verstrooituin of in het verstrooipark van het crematorium (10.000 m2 

natuurgebied) in- of zonder aanwezigheid van familie 
     136,85*  

Op zee per schip zonder aanwezigheid van familie      136,85* 

Op zee per schip in aanwezigheid van familie kosten o.a.     

Op zee per vliegtuig zonder aanwezigheid van familie   186,85** 

Op zee per vliegtuig in aanwezigheid van familie kosten o.a.  

  

In ontvangstneming/afgifte van de asbus,  

verzending en bezorging 
 

  

In ontvangstneming/afgifte van de asbus    136,85* 

Extra asbus/verstrooikoker tbv splitsen van de as   27,50 

Verzending van de asbus binnen Nederland (incl. afgifte)      156,85** 

Verzending van de asbus naar het buitenland kosten o.a.  

Bezorging van de asbus door een medewerker van het crematorium kosten o.a.  

Het is mogelijk de asbus in een sierurn in ontvangst te nemen. Kosten sierurn v.a.      99,00 

Biologisch afbreekbare urn, voor bijzetting in een graf, vanaf      79,50 

 

 

 

Januari 2023. 

Wijzigingen voorbehouden. 

Hiermede zijn alle vorige uitgaven vervallen. 

 

 

*Basistarief asbestemming         € 136,85 

 

     Het basistarief asbestemming wordt/is gelijk op de nota van 

     de crematieplechtigheid in rekening gebracht.   

  * Deze bestemmingen zijn het eerste jaar zonder kosten. 

** Is de gekozen asbestemming hoger dan het basistarief dan 

     wordt het basistarief hierop in mindering gebracht. 

Indien de asverstrooiing in de verstrooituin of in het verstrooipark plaatsvindt binnen 1 jaar na de crematie zijn er 
geen extra kosten aan verbonden. Na 1 jaar of een crematie van elders gelden onderstaande tarieven. 

Crematorium Kranenburg 

Kranenburgweg 9 

8024 AC  Zwolle 

(038) 4548948 

info@crematoriumkranenburg.nl 

www.crematoriumkranenburg.nl 
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