
DELA Hilvarenbeek | tarieven crematorium 2023

Crematie
Crematie met afscheidsdienst (30 minuten aula/30 minuten koffiekamer)  ..........................................................................................  €  1.385,00

Crematie met afscheidsdienst (45 minuten aula/45 minuten koffiekamer) ...........................................................................................  € 1.460,00

Crematie met afscheidsdienst (60 minuten aula/90 minuten koffiekamer) ..........................................................................................  € 1.635,00

Crematie met afscheidsdienst in huiskamer (60 minuten) ........................................................................................................................  € 1.285,00

Bij dit tarief is inbegrepen: crematie van de overledene, gebruik van de ontvangstruimte voorafgaand aan de afscheidsdienst, 

gebruik van de aula vanaf de afgesproken tijd inclusief gebruik van audiovisuele middelen, gebruik van de koffiekamer voor 

de afgesproken tijd en indien gewenst de verstrooiing van de as op het terrein van het crematorium (zonder aanwezigheid 

van nabestaanden) óf het afhalen van de standaard asbox (inclusief administratiekosten). Begeleiden tot aan de 

crematieruimte en in overleg en onder voorbehoud de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de start van het crematieproces.

Crematie zonder afscheid

Crematie zonder afscheid, dag eerder gebracht of op/ voor 9.00 uur .....................................................................................................  € 725,00

Crematie zonder afscheid ...................................................................................................................................................................................  € 925,00

Crematie zonder afscheid, foetus (<24 weken) .............................................................................................................................................  € 220,00 

Crematie zonder afscheid, stoffelijke resten na opgraving .........................................................................................................................  € 725,00

Bij dit tarief is inbegrepen: crematie en binnenbrengen van de overledene zonder aanwezigheid van nabestaanden bij het 

crematorium en indien gewenst de verstrooiing van de as op het terrein van het crematorium (zonder aanwezigheid van 

nabestaanden) of het afhalen van de standaard asbox (inclusief administratiekosten).

Crematie met kort afscheid in klein gezelschap

Crematie met kort afscheid in klein gezelschap (30 minuten) .....................................................................................................  € 1.125,00

Crematie met kort afscheid in klein gezelschap, foetus (<24 weken)(30 minuten) ....................................................................  € 345,00

Bij dit tarief is inbegrepen: een waardige ontvangst van de nabestaanden (maximaal 10 personen) in een daarvoor 

passende ruimte, koffie, thee en water, indien mogelijk de overledene tot aan de crematieruimte te begeleiden en indien 

gewenst de verstrooiing van de as op het terrein van het crematorium (zonder aanwezigheid van nabestaanden) of het 

afhalen van de standaard asbox (inclusief administratiekosten).

Toelichting crematietarieven

Voor een crematie van een kind tot en met 17 jaar brengen wij € 300 in mindering.

Avondcrematie en verlenging

Toeslag avondcrematie met gebruik aula (aanvang dienst vanaf 18.00 uur) ........................................................................................  € 275,00

Toeslag avondcrematie zonder gebruik aula (aanvoer vanaf 18.00 uur) ................................................................................................  € 275,00

Extra aansluitende aulatijd van 60 minuten, vooraf geboekt ....................................................................................................................  € 485,00

Verlenging van de geboekte aulatijd en/of koffiekamertijd per 15 minuten ...........................................................................................  € 125,00

Dit is alleen mogelijk na overleg met betreffend crematorium.

Gebruik aula en/of koffiekamer

Gebruik aula zonder crematie, inclusief gebruik koffiekamer (60 minuten aula/60 minuten koffiekamer) .................................  € 765,00

Gebruik koffiekamer zonder auladienst (60 minuten) ................................................................................................................................  € 400,00

Condoleance (60 minuten) ................................................................................................................................................................................  € 295,00

Verlenging van de geboekte condoleancetijd per 15 minuten ...................................................................................................................  € 100,00

 



Audio/visueel
Controleren, voorbereiden en afspelen beeldpresentatie  ...........................................................................................................................  inclusief

Gedeeltelijk of geheel opmaken beeldpresentatie.........................................................................................................................................  € 55,00

Livestream van de afscheidsdienst inclusief opname USB ...........................................................................................................  € 125,00

USB-opname ..........................................................................................................................................................................................................  € 80,00

Elke volgende USB-opname ...............................................................................................................................................................................  € 40,00

Asbestemmingsmogelijkheden
Nabestaanden hoeven op de dag van de crematie nog geen beslissing over de asbestemming te hebben genomen.  

Zij kunnen de asbestemming op een later tijdstip bepalen. Het crematorium is wettelijk verplicht om de as gedurende een 

maand na de crematie in bewaring te houden. Het crematorium neemt enkele weken na de crematie contact op met de 

opdrachtgever om de wensen voor de asbestemming door te nemen. Nabestaanden kunnen ook altijd een afspraak maken 

voor een persoonlijk adviesgesprek.

Asverstrooiing

Asverstrooiing op het strooiveld van het crematorium, zonder aanwezigheid van nabestaanden ...................................................  inclusief

Asverstrooiing op het strooiveld van het crematorium, in aanwezigheid van nabestaanden ............................................................  € 102,50

Asverstrooiing op het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen, zonder aanwezigheid van nabestaanden  .......................................  € 75,00

Asverstrooiing op het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen, in aanwezigheid van nabestaanden..................................................  € 180,00

Asverstrooiing per schip, zonder aanwezigheid van nabestaanden .........................................................................................................  € 125,00

Asverstrooiing per schip met bloemengroet, zonder aanwezigheid van nabestaanden .....................................................................  € 162,50

Asverstrooiing per vliegtuig, zonder aanwezigheid van nabestaanden ...................................................................................................  € 220,00

Asverstrooiing te voet in de bossen van Chaam, zonder aanwezigheid van nabestaanden ...............................................................  € 150,00

Bijzetting

Bijzetting in de algemene nis, eerste half jaar ...............................................................................................................................................  inclusief

Verlenging per jaar ...............................................................................................................................................................................................  € 120,00

Bijzetting in de urnengalerij of columbarium per 3 jaar (exclusief eventuele steen en/of sierurn) .................................................  € 305,00

Bijzetting in de urnentuin per 3 jaar (exclusief eventuele steen en/of sierurn) ....................................................................................  € 348,50

Plaatsingskosten tweede urn of urn van ergens anders (exclusief eventuele steen en/of sierurn) .................................................  € 115,00

Overig
Vullen assieraden en/of sierurnen

Het vullen van assieraden en/of sierurnen, ergens anders gekocht*, DELA-lid ....................................................................................  inclusief

Het vullen van assieraden en/of sierurnen, ergens anders gekocht*, per stuk, niet-DELA-lid ..........................................................  € 34,00

* Uitsluitend na beoordeling van een van onze medewerkers; het vullen is geheel voor eigen risico.

Bezorgen asbox

Bezorgen asbox .....................................................................................................................................................................................................  € 95,00

Administratiekosten

Administratiekosten vervroegde asuitgifte Officier van Justitie .................................................................................................................  € 60,00
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Deze tarievenlijst is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden 
kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Op de rechtsverhouding tussen aanvrager en het crematorium zijn de Algemene Voorwaarden en 
het Huishoudelijk Reglement van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar in het crematorium.


