ASBESTEMMING

Persoonlijk
herdenken

Sierurn
‘Verbonden’

Na het afscheid van een dierbare is tijd nodig om het verlies een plek te geven.
Veel nabestaanden hebben behoefte aan een manier waarop de overledene
respectvol herdacht kan worden. Hiervoor bestaan diverse mogelijkheden.
Uiteraard helpen we u graag persoonlijk.
Deze informatiebrochure neemt u mee langs de
mogelijkheden en helpt u om tot een persoonlijke
keuze te komen. Eerst laten we u de sierurnen, de
glasrelieken en de sieraden zien. Daarnaast kunt
u kiezen voor verschillende mooie manieren om
een gedenkplek te creëren in een van onze parken.
Tot slot laten wij u de mogelijkheden zien op het
gebied van het verstrooien van de as.

Sierurn uit
de serie
Mastaba
Ceramika

Sierurnen zijn
van alle tijden
Zowel voor binnen als buiten hebben
we sierurnen in ons assortiment. Een
urn hoeft niet groot te zijn, er zijn
ook fraaie kleine varianten. De urnen
voor buiten zijn uiteraard weersbe
stendig.

Meer informatie
• Bel ons gerust met uw vragen of om
een afspraak te maken:
053 475 60 50
• Meer informatie is te vinden op onze
website www.crematoriatwente.nl
onder het kopje Asbestemming

De sfeer van
een glasreliek
Een subtiele ontwikkeling
van de laatste jaren is het
versmelten van de as van
een dierbare in een reliek
van massief glas. De licht
inval maakt dit reliek tot
een steeds veranderend
object van herdenking.
De glasrelieken zijn er
in veel verschillende
vormen, formaten en
kleuren.

Sierurn van glas
Een mooi object voor in
huis, in verschillende vormen en kleuren verkrijgbaar.

Buitenurn van
natuursteen
Deze urn kan zowel
binnen als buiten
worden geplaatst.

Bio-urn
Deze urn is biologisch
afbreekbaar en is
daardoor geschikt
om te begraven.

Fraai en heel dichtbij: sieraden
In een assieraad kan een symbolische hoeveelheid as van uw dierbare worden bewaard.
Op deze manier kunt u uw dierbare altijd met u meedragen. Een liefdevolle herinnering.
Een sieraad leent zich er ook heel goed voor om iets in te laten graveren of een vinger
afdruk op aan te brengen. De meeste sieraden bevatten een ruimte om as van de dierbare
in te bewaren.

Glasurn en knuffelkeitjes

Glasreliek ‘Windekind’

De knuffelkeitjes met ruimte
voor as worden veelal door
kleinkinderen gekozen.

In dit bijzondere reliek
wordt de as van de
overledene meegeblazen.

Er is een ruime
keuze in sieraden,
van verfijnd en
lieflijk tot stoer
en robuust. Van
kettingen en
armbanden tot
bedels en ringen.

Sieraden zijn er in goud,
zilver, leer en glas.

Het gedenkpark, een plek
om naar terug te gaan

As verstrooien op het
land of boven water

Crematoria Twente heeft diverse mogelijkheden voor het uitstrooien van de as van uw dierbare, het bijzetten van
de urn en het creëren van een gedenkplek. Het gedenkpark is een mooie, rustige plek om naar terug te keren en
uw dierbare te herdenken. Neem plaats op een bankje in het park, leg een bloemetje neer in het gras of brand een
kaarsje bij de gedenkplek.

Het verstrooien van de as van een overleden dierbare is al eeuwen gebruikelijk
in vele culturen. Wij bieden u meerdere
mogelijkheden om dit op uw manier
te (laten) doen.

Gedenkplaatje

De as van een overledene kan worden
verstrooid op een van de strooivelden bij
het crematorium. De verstrooiing kunt u
zelf uitvoeren, als laatste afscheid, al dan
niet met genodigden. Ook is het mogelijk
het verstrooien door ons te laten uitvoeren
zonder dat u daar zelf bij aanwezig bent.

Enschede, Almelo, Borne
• Naamplaatje van natuursteen,
keramiek of roestvrij staal op een
zuil of muur
• In Oldenzaal heeft de naastliggen
de begraafplaats ook veel mogelijk
heden voor asbestemming

Verstrooien op andere plaatsen
Urnenmuur

Urn bijzetten of begraven

Enschede, Almelo, Borne

Enschede, Almelo

• De sierurn wordt in een nis
geplaatst als plek van herdenking
• Er zijn open nissen, waarin u een
foto kunt plaatsen of een kaarsje
kunt branden. Maar u kunt de nis
ook laten afsluiten

• U kunt kiezen voor een gedenkplek
met sierurn boven de grond of
voor een urnengraf met daarop
een gedenkplaat
• Deze mogelijkheid is er bij een
vijver, in een bos of op het veld

Verstrooien van de as op andere plaatsen
behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Wij kunnen de as voor u verstrooien vanaf
een vliegtuig boven, of schip op de Noord
zee of binnenwateren. U kunt ook zelf de
as verstrooien op een zelfgekozen plek die
speciaal was voor de overledene.

Strooiveld

Persoonlijk

Hindoe-ritus

• Onze parken heb
ben verschillende
soorten strooivel
den, van open tot
intiem
• U kunt een plaatje
of gedenktegel
laten plaatsen

• U mag het ver
strooien zelf
uitvoeren of
door ons laten
verzorgen
• Het strooiveld kan
een plek zijn om
naar terug te gaan

• Verstrooien in
stromend water
• Ingericht op het
strooiveld Nirvana
in Enschede
• Eventueel met
gedenkplaatje op
een zuil

van betekenis zijn

LOCATIES IN ENSCHEDE, ALMELO, BORNE EN OLDENZAAL
USSELERRIETWEG 40 • 7546 PE ENSCHEDE • +31 (0)53 475 60 50 • INFO@CREMATORIATWENTE.NL
WWW.CREMATORIATWENTE.NL

Alle activiteiten die met de asbestemming verband houden en op onze gedenkparken plaatsvinden, worden in overleg met
onze medewerkers verricht. Het plaatsen van monumenten door derden gaat op afspraak en onder toezicht van onze
medewerkers.
ASBESTEMMING
VERSTROOIEN VAN DE AS

Verstrooiing, in aanwezigheid van nabestaanden op het gedenkpark van Crematoria Twente
Verstrooiing in aanwezigheid van nabestaanden op het gedenkpark van Crematoria Twente na
een crematie bij een ander crematorium

€ 155,00
€ 290,00

VERSTROOIING IN HET STROOIBOS

Inclusief boomstam met tekst en vogel, in aanwezigheid van nabestaanden

€ 355,00

VERSTROOIING OP ANDERE LOCATIE/ANDERE WIJZE

Op de Noordzee, per schip, zonder familie
Boven de Noordzee, per vliegtuig, zonder familie

€ 155,00
€ 190,00

MONUMENTEN

Vergunning voor het plaatsen van een monument (dit bedrag wordt in rekening gebracht bij de leverancier)
Voorbereidende werkzaamheden voor plaatsing van een monument op een gedenkplek (+ verwijderingkosten)
Voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van een monument in urnenkelder (+ verwijderingkosten)
Inkleuren tekst op een bestaande tegel

€ 65,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 60,00

BIJZETTEN COLUMBARIUM, URNENTUIN OF –GRAF

Bijzetting in aanwezigheid van familie
Bijzetting in een bestaande gedenkplek zonder aanwezigheid van familie
Bijzetting in een bestaande gedenkplek in aanwezigheid van familie
Naambordje urnenmuur De Scheg in Borne (excl. huur)
(huurprijs naambordje is gelijk aan de huur enkele plek columbarium, urnentuin, urnengraf)

€ 155,00
€ 105,00
€ 235,00
€ 385,00

HUUR COLUMBARIUM URNENTUIN, URNENGRAF, URNENWAL ELSENDAL ENSCHEDE (ALLEEN ENKELE PLEKKEN)

Aantal jaar
Een jaar (met automatische jaarlijkse verlenging met 1 jaar tot opzegging)
Drie jaar
Vijf jaar
Tien jaar

Enkel
€ 135,00
€ 320,00
€ 470,00
€ 920,00

Dubbel
€ 210,00
€ 525,00
€ 770,00
€ 1.480,00

HUUR ZUIL ELSENDAL, ENSCHEDE

10 jaar inclusief plaats zuil en verstrooiing in aanwezigheid van familie
Verlengen plaats zuil met 10 jaar

€ 560,00
€ 405,00

HUUR VOOR PLAATS GEDENKTEGEL

Aantal jaar
Vijf jaar

Enkel
€ 230,00

Dubbel
€ 295,00

GEDACHTENISPLAATJE AAN ZUIL

Gedachtenisplaatje keramisch, incl. 10 jaar huur
Gedachtenisplaatje graniet, incl. 10 jaar huur
Gedachtenisplaatje roestvrijstalen urnenmuur ’t Hollink in Borne, incl. 10 jaar huur
Verlengen huur plek gedachtenisplaatje met 10 jaar

€ 530,00
€ 430,00
€ 535,00
€ 235,00

VLINDERBOOM

In Enschede en Almelo beschikken wij voor overleden kindjes over een vlinderboom die staat bij strooiveld het Vlinderhofje.

Vlinder op de vlinderboom inclusief graveren vlinder en huur vlinder voor 10 jaar
Verlengen huur vlinderboom voor 10 jaar

€ 700,00
€ 385,00

OVERIGE GEDENKMOGELIJKHEDEN
Crematoria Twente beschikt over een uitgebreide collectie aan gedenkartikelen, grote en kleine sierurnen, relieken en
sieraden. Op onze website staan onder asbestemming/gedenkartikelen een aantal van onze vaste leveranciers. Kijkt u gerust
eens rond op deze sites om alvast een beeld te vormen van de mogelijkheden. Onze adviseurs laten u graag de verschillende
mogelijkheden en producten zien en adviseren u graag. Belt u gerust voor meer informatie of een afspraak.

Strooikoker
Het verstrooien van as met een heliumballon
Wandelstok om as te verstrooien
Splitsen van as (bij het ophalen van de asbus)
Het vullen van een eigen urn of sieraad in overleg (risico opdrachtgever)
Aan huis brengen van de as tot 15 kilometer
Biologische urn

€ 40,00
Op aanvraag
€ 129,00
€ 30,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 49,00

KEUZEMOGELIJKHEDEN OM TE HERDENKEN ZONDER CREMATIE
HERDENKINGSDIENST ZONDER CREMATIE

Herdenkingsdienst
• ontvangst van de familie in de familiekamer
• ontvangst van de gasten in de belangstellendenruimte
• gebruik van de aula voor de afscheidsplechtigheid (45 minuten)
• muziek- en presentatiefaciliteiten
• beeldopname van de plechtigheid
• live stream
• gebruik van de gastenkamer bij afname van catering (60 minuten)
• verstrooien van de as na afloop van de herdenkingsdienst € 150,-

€ 955,00

INFORMEEL HERDENKEN GASTENKAMER

Informeel herdenken in de gastenkamer (zonder crematie)
• maximaal 30 personen voor een duur van 60 minuten
• herdenken in de gastenkamer met afname van catering
• beperkte muziek- en beeldfaciliteiten
• verstrooien van de as na afloop van de herdenkingsdienst € 150,-

€ 640,00

INFORMEEL HERDENKEN BUITENLOCATIE

Informeel herdenken op de buitenlocatie (zonder crematie)
• rond 30 personen voor een duur van ongeveer 60 minuten
• herdenken bij de buitenlocatie met koffie, thee en drankjes op nacalculatie
• verstrooien van de as na afloop van de herdenkingsdienst € 150,-

€ 130,00

Het verstrooien of bijzetten van de as is mogelijk in een van de gedenkparken van onze crematoria in Enschede, Almelo en
Borne. In Enschede en Borne behoort een verstrooiing op zaterdag eventueel tot de mogelijkheden. In Oldenzaal kunt u
de as verstrooien of bij laten zetten op de naastgelegen gemeentelijke begraafplaats tegen de daar geldende tarieven en
condities.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Contactgegevens afdeling asbestemming

Usselerrietweg 40, 7546 PE Enschede, 053-475 60 50. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur.
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