VIER LOCATIES MIDDEN IN DE TWENTSE NATUUR

Een mooi afscheid
op uw manier

CREMATORIUM ENSCHEDE

Fraaie en moderne
ambiance in het groen
Prachtig gesitueerd in het groen ligt het
volledig gerenoveerde en gemoderniseerde crematorium Enschede. Binnen vindt u
stijlvol ingerichte aula’s van verschillende
grootte, met elk een eigen familiekamer,
ontvangstruimte en gastenkamer.
De verbinding tussen binnen en buiten zorgt
voor veel daglicht in de aula’s en contact met
het groen en de natuur buiten. De aankleding
is fris en sfeervol en sluit aan bij de natuurlijke
elementen. De gastenkamers bieden uitzicht
op de terrassen die desgewenst toegankelijk
zijn voor de familie en haar gasten.
Alle aula’s zijn uitgerust met hedendaagse
opnametechnieken en audiovisuele apparatuur.

De aula’s in Enschede
Aula De Groenling
• Ruimte geschikt voor 60 gasten
• Eigen entree voor privacy en beslotenheid
• De gastenkamer is tevens de ontvangstruimte voor belangstellenden

Afscheid nemen is een van de moeilijkste dingen om te moeten doen. Of dat
nu van een ouder, kind, partner, familielid of vriend is. Soms komt het afscheid
onverwacht. U heeft uw eigen emoties, én u staat voor de uitdaging om een mooie
afscheidsceremonie te regelen. Een plechtigheid die u op uw eigen manier invult en
die recht doet aan uw dierbare.

Aula De Putter
•
•
•
•

Modern, licht en sfeervol ingericht
Uitzicht op de binnentuin
Ruimte voor 150 gasten
Gastenkamer met zicht op de tuin

Aula De Lijster

Daarvoor kunt u al vijftig jaar terecht bij
Crematoria Twente, met vier locaties midden
in de prachtige Twentse natuur. De geheel
vernieuwde gebouwen zijn licht, sfeervol en
modern ingericht en u heeft er uitzicht over
een groen landschap.

een passende asbestemming. U krijgt bij ons
dezelfde voorwaarden als bij ieder ander,
ongeacht waar u verzekerd bent. Zo helpen
onze mensen u betekenis te geven aan het
afscheid – vóór, tijdens en na de plechtigheid.

Onze medewerkers helpen u om uw persoonlijke wensen rond de plechtigheid te
realiseren, zij zorgen dat u en uw gasten zich
welkom voelen én ze denken met u mee over

Afscheid vraagt aandacht.
Wij staan voor u klaar.

• Aan beide kanten van de aula uitzicht op de
binnentuin
• Ruimte voor 350 gasten, waarvan 180 zitplaatsen
• In de gastenkamer intimiteit door hoogteverschil in meubilair en kleinere zitjes

BEZOEKADRES

Crematorium Enschede
Usselerrietweg 40, Enschede

CREMATORIUM ALMELO

Open sfeer voor intiem
en persoonlijk afscheid
Het crematorium in Almelo is licht en eigentijds ingericht. De sfeer laat zich omschrijven
als open en vertrouwelijk tegelijk. Hier kunnen mensen op een intieme en persoonlijk
wijze afscheid nemen van hun dierbare.
Voor het afscheid staan u een aula, een gastenkamer met terras en een ontvangstruimte ter
beschikking. De aula geeft middels een grote
glazen pui een fraai zicht op de groene tuin
met vijver.
Ontvangstruimte

De ontvangstruimte is royaal en is voorzien van
comfortabele banken. Bij meer dan 200 gasten
kan de plechtigheid in deze ontvangstruimte
op een digitaal scherm gevolgd worden.

De aula biedt een fraai zicht op
de groene tuin met vijver

De ruimtes in Almelo
Aula
• Ruimte geschikt voor 200 gasten
(135 zitplaatsen)
• Sfeervol, modern en licht ingericht
• Uitzicht op de tuin met karakteristieke vijver

Gastenkamer
• Binnen en buiten komen bij elkaar door de
grote glaswand met uitzicht op de tuin
• Licht, rustig en ruimtelijk
• Aangrenzend terras

Familiekamer
• Ontvangst van nabestaanden voorafgaand
aan een plechtigheid
• Geschikt voor een afscheid in kleine kring
BEZOEKADRES

Crematorium Almelo
Willem de Clercqstraat 95, Almelo

CREMATORIUM BORNE

Kleinschalig en landelijk

In het kleinschalige, modern vormgegeven
crematorium in Borne is er alle ruimte om
een afscheid volledig op eigen wijze in te
vullen.

Het crematorium beschikt over twee aula’s, elk
met een eigen gastenkamer, en over een informele afscheidslounge waar u in een informele
setting afscheid kunt nemen van een dierbare.
Alle ruimtes kijken uit over de weilanden.

De ruimtes in Borne
Aula De Eik

Aula De Es

• Lichte, moderne uitstraling met weids uitzicht door de grote, glazen pui
• Comfortabele banken met capaciteit voor
circa 130 personen
• Sfeervolle gastenkamer

• Warme, exclusieve ambiance voor een
gezelschap tot 30 personen
• Verbinding met buiten
• Huiselijke gastenkamer met extra luxe koffie

Afscheidslounge Salut

• Intieme en rustige entourage
• Ontvangst van nabestaanden voorafgaand
aan een plechtigheid
• Ook geschikt voor een afscheid in kleine
kring

De afscheidslounge Salut heeft een informelere setting dan beide aula’s. Gasten worden
hier ontvangen in een besloten ambiance.
• Lichte, zelf in te delen ruimte met capaciteit
tot 50 personen
• Verbinding met buiten door het openen van
een glazen pui
• Mogelijkheid tot een plechtigheid in de
beschutte open lucht

Familiekamer

BEZOEKADRES

Crematorium Borne
Hosbekkeweg 2, Borne

Van een kopje koffie bij de kist tot een borrel in het bos: bij Crematoria Twente bepaalt u zelf
welk type catering past bij de uitvaartplechtigheid van uw dierbare. We nodigen u van harte
uit om uw eigen wensen kenbaar te maken. In overleg is er heel veel mogelijk.
Waarom kiezen voor een samenzijn in een van
de horecaruimtes van Crematoria Twente?
Omdat u na de plechtigheid in een ontspannen
sfeer kunt napraten, op dezelfde locatie.
Omdat uw gasten niet eerst in de auto hoeven
te stappen om elkaar ergens anders weer te
ontmoeten. Omdat u de catering helemaal zelf
kunt bepalen. Omdat u in uw eigen behaaglijke
privéruimte alle tijd heeft om verhalen en
herinneringen uit te wisselen met uw gasten.
Omdat u respectvol en hartelijk wordt
ontvangen.

Een samenzijn voorafgaand aan en/of na
afloop van een plechtigheid draagt bij aan een
waardig afscheid, passend bij de overledene. U
kiest zelf de setting.
Alle horecaruimtes van Crematoria Twente zijn
eigentijds en sfeervol ingericht met natuurlijke
materialen, zachte kleuren en verse bloemen.
Ze bieden uitzicht over tuinen, weilanden,
het bos of een park. Bij mooi weer slaat u de
deuren open naar het terras. Eventuele muziek
is uiteraard die van uw eigen keuze.

CREMATORIUM OLDENZAAL

Informele locatie met
prachtig uitzicht
In een prachtige, natuurlijke omgeving aan
de rand van de stad ligt het crematorium in
Oldenzaal. Het inventieve ontwerp is kleinschalig, maar toch licht en ruimtelijk.
Door de grote, glazen puien in de aula en de
foyer is er een schitterend vergezicht en ook
veel natuurlijk licht. Daarmee wordt een duidelijke verbinding met buiten gelegd.
Het crematorium biedt tal van mogelijkheden
om ontvangst en plechtigheid op een persoonlijke manier vorm te geven.
De aula heeft comfortabele, gestoffeerde banken en biedt plaats aan 110 gasten. Daarnaast is
er een foyer met terras waar gasten/genodigden voorafgaand aan de plechtigheid ontvangen worden en waar nabestaanden en gasten
elkaar na de plechtigheid kunnen ontmoeten
ter nagedachtenis van de overledene.

BEZOEKADRES

Crematorium Oldenzaal
Schipleidelaan 57 , Oldenzaal

De ruimtes in Oldenzaal
Aula
• Comfortabel beklede banken in de aula met
ruimte voor 110 gasten
• Uit te breiden tot 200 gasten door het openen van de deuren tussen de foyer en aula
• Fraai en weids zicht op de groene omgeving
in zowel aula als foyer

Familiekamer
• De familiekamer in het souterrain is intiem
en sfeervol ingericht en bevindt zich naast
de ontvangstruimte voor de overledene
• Indien gewenst is er ruimte voor
persoonlijke afscheidsrituelen

Afscheid nemen in de natuur, dat wordt sinds
kort steeds vaker gedaan.
Op een intieme plek omringd door het groen,
maar toch vlakbij het crematorium in Enschede, waar nabestaanden in de buitenlucht
afscheid kunnen nemen van hun overleden

dierbare. Gasten nemen plaats op houten
banken en picknicktafels onder een tentdoek
en na afloop van de plechtigheid kan het samenzijn buiten worden voortgezet. Zo kan men
‘natuurlijk’ zitten op sfeervol meubilair passend
in de natuur waarbij verschillende opstellingen
mogelijk zijn.
Wij zorgen voor gevulde picknickmanden met
bijvoorbeeld een lunch, borrel of high tea.

Nabestaanden willen een afscheid
dat bij hun dierbare past

van betekenis zijn

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

(vanaf 1 oktober 2022)
Onze medewerkers helpen persoonlijke wensen rond de plechtigheid te realiseren. Heeft u andere wensen dan hieronder
omschreven, neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden en een offerte op maat.
KEUZEMOGELIJKHEDEN OM AFSCHEID TE NEMEN INCLUSIEF CREMATIE
PLECHTIGHEID

Plechtigheid
Kind tot 1 jaar
Foetus < 24 weken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 1.830,00
€ 865,00
€ 645,00

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)
het begeleiden van de overledene naar de crematieruimte
de crematie van de overledene
het bewaren van de as in de Algemene Nis voor 6 maanden
het ophalen van de as of het laten verstrooien van de as op het gedenkpark van Crematoria Twente zonder de
aanwezigheid van nabestaanden.

INFORMEEL AFSCHEID

Informeel afscheid
Kind tot 1 jaar
Foetus < 24 weken

€ 1.830,00
€ 865,00
€ 645,00

•
•
•
•
•
•

afscheid in de gastenkamer met afname van catering voor de duur van 1 uur en 45 minuten
muziek- en presentatiefaciliteiten
het begeleiden van de overledene naar de crematieruimte
de crematie van de overledene
het bewaren van de as in de Algemene Nis voor 6 maanden
het ophalen van de as of het laten verstrooien van de as op het gedenkpark van Crematoria Twente zonder de
aanwezigheid van nabestaanden
• bij andere wensen wordt een offerte op maat gemaakt.
BEGELEIDEN OVERLEDENE MET EEN KLEIN GEZELSCHAP

Afscheid nemen in kleine kring familiekamer
Kind tot 1 jaar
Foetus < 24 weken
•
•
•
•
•
•
•

maximaal 15 personen (incl. kinderen onder 12 jaar) voor een duur van 30 minuten
afscheid in de familiekamer met koffie/thee
muziekfaciliteiten via bluetooth speaker (zelfstandig te bedienen)
het begeleiden van de overledene naar de crematieruimte
crematie van de overledene
het bewaren van de as in de Algemene Nis voor 6 maanden
het ophalen van de as of het laten verstrooien van de as op het gedenkpark van Crematoria Twente zonder de
aanwezigheid van nabestaanden.

€ 1.195,00
€ 595,00
€ 405,00

BUITENPLECHTIGHEID

Buitenplechtigheid
•
•
•
•
•

€ 2.195,00

afscheid in de natuur op de locatie Enschede
intieme en informele setting
van april tot en met september standaard ingericht met tent, houten bankjes en picknickbanken voor 40 personen
muziek via een draagbare muziekinstallatie
andere mogelijkheden bespreekbaar.

HUUR RUIMTE VOOR DAGDEEL

Huur ruimte inclusief faciliteiten

vanaf € 2.380,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gebruik van vooraf besproken ruimte(s) voor de duur van 4 uur
inclusief plechtigheid in aula
muziek- en presentatiefaciliteiten
beeldopname van de plechtigheid
live stream
inclusief gebruik van de gastenkamer met afname van catering
het begeleiden van de overledene naar de crematieruimte
de crematie van de overledene
het bewaren van de as in de Algemene Nis voor 6 maanden
het ophalen van de as of het laten verstrooien van de as op het gedenkpark van Crematoria Twente zonder de
aanwezigheid van nabestaanden
• afhankelijk van de wensen zal een offerte op maat gemaakt worden.
VERLENGING VAN DE STANDAARD TIJD

Verlenging per 15 minuten

€ 110,00

Bij de plechtigheid, herdenkingsdienst en informeel afscheid wordt standaard 15 minuten extra geboekt, ook als u zelf
al een verlenging boekt. Wordt van de door ons geboekte extra 15 minuten geen gebruik gemaakt, dan wordt dit niet in
rekening gebracht. Verlenging is bij te boeken per kwartier.
CREMATIE ZONDER BEGELEIDING DOOR NABESTAANDEN

Technische crematie
Kind tot 1 jaar
Foetus < 24 weken
Crematie na opgraving
•
•
•
•

€ 825,00
€ 400,00
€ 195,00
€ 825,00

de overledene wordt gebracht voor 10 uur zonder begeleiding van nabestaanden
crematie van de overledene
het bewaren van de as in de Algemene Nis voor 6 maanden
het ophalen van de as of het laten verstrooien van de as op het gedenkpark van Crematoria Twente zonder de
aanwezigheid van nabestaanden.
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,-

€ 1.000,00

INFORMEEL HERDENKEN GASTENKAMER

Informeel herdenken in de gastenkamer (zonder crematie)
•
•
•
•

€ 670,00

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,-

INFORMEEL HERDENKEN BUITENLOCATIE

Informeel herdenken op de buitenlocatie (zonder crematie)

€ 135,00

• 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,-

Tijden
In Enschede, Borne en Oldenzaal bieden wij mogelijkheden voor crematieplechtigheden na 18.00 uur en op zaterdag. In
Almelo is dit niet mogelijk. Wij hanteren op iedere locatie en op ieder tijdstip hetzelfde tarief.
Opnames
Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever wordt er een opname van de plechtigheid gemaakt. Aan deze
opname zijn geen extra kosten verbonden. Opnames worden opgeslagen in de cloud en kunnen tot 30 dagen na de
plechtigheid worden gedownload. Achteraf aanvragen van een opname is helaas niet mogelijk.
Meegaan naar crematieruimte
Het is mogelijk om de overledenen te begeleiden naar de crematieruimte. In Enschede en Borne kunnen er 10 mensen
mee, in Almelo en Oldenzaal kunnen er 6 mensen mee. Als het technisch mogelijk is, kunt u bij invoer aanwezig zijn. Het
meegaan naar de crematieruimte en uw aanwezigheid bij invoer valt binnen de gereserveerde tijd.

Prijswijzigingen voorbehouden.
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