
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
Een plechtigheid (45 minuten) in de aula met gebruik van alle faciliteiten, met na afloop – bij afname van catering – gebruik 
van de gastenkamer (60 minuten).

Plechtigheid € 1.830,00
Kind tot 1 jaar € 865,00
Foetus < 24 weken € 645,00

INFORMEEL AFSCHEID
Een informeel afscheid van 1 uur en 45 minuten in de gastenkamer zonder gebruik te maken van de aula en aulafaciliteiten.

Informeel afscheid € 1.830,00
Kind tot 1 jaar € 865,00
Foetus < 24 weken € 645,00

AFSCHEID NEMEN IN KLEINE KRING (MAXIMAAL 30 PERSONEN) IN DE GASTENKAMER IN OLDENZAAL (PILOT)
Een afscheid in kleine kring (maximaal 30 personen) in de gastenkamer (60 minuten) in Oldenzaal te combineren met 
catering.

Afscheid nemen in kleine kring in de gastenkamer € 1.500,00
Kind tot 1 jaar € 735,00
Foetus < 24 weken € 525,00

BEGELEIDEN OVERLEDENE MET MAXIMAAL 10 PERSONEN IN DE FAMILIEKAMER
Een kort afscheid (30 minuten) met maximaal 10 personen in de familiekamer zonder faciliteiten, inclusief koffie/thee. 

Afscheid nemen in kleine kring familiekamer € 1.195,00
Kind tot 1 jaar € 595,00
Foetus < 24 weken € 405,00

Het begeleiden van de overledene zonder faciliteiten is ook mogelijk met maximaal 15 personen via de hoofdingang in de 
foyer, inclusief koffie/thee in de familiekamer. Hiervoor geldt een toeslag van € 105,00.

HUUR RUIMTE VOOR EEN DAGDEEL
Huur van de ruimtes voor 4 uur inclusief alle faciliteiten met afname van catering.

Huur ruimte inclusief faciliteiten vanaf € 2.380,00

CREMATIE ZONDER BEGELEIDING VAN NABESTAANDEN VOOR 10.00 UUR
Technische crematie € 825,00
Kind tot 1 jaar € 400,00
Foetus < 24 weken € 195,00
Crematie na opgraving € 825,00

(vanaf 1 oktober 2022)
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Prijswijzigingen voorbehouden.

Al onze tarieven zijn all-in tarieven. De keuzemogelijkheden voor een afscheid met crematie (met uitzondering van een 
technische crematie) zijn inclusief:

• het binnen de vastgelegde tijd begeleiden van de overledene naar de crematieruimte met maximaal 6 personen. Indien 
het technisch mogelijk is kunt u bij invoer aanwezig zijn.

• de crematie van de overledene
• het bewaren van de as in de algemene nis
• het ophalen van de as of het laten verstrooien van de as op het gedenkpark van Crematoria Twente zonder de 

aanwezigheid van nabestaanden

Verder kunt u per mogelijkheid gebruik maken van de volgende faciliteiten:

Plechtigheid
• 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 (alleen op uitdrukkelijk verzoek vooraf van de opdrachtgever) 
• live stream
• gebruik van de gastenkamer (maximaal 90 personen) bij afname van catering (60 minuten)

Informeel afscheid
• afscheid in de gastenkamer met afname van catering voor de duur van 1 uur en 45 minuten met maximaal 50 personen
• muziek- en presentatiefaciliteiten
• opname en livestream niet mogelijk
• de overledene kan geplaatst worden voor het raam met uitzicht op het terras

Afscheid nemen in kleine kring in de gastenkamer in Oldenzaal (pilot)
• afscheid nemen voor de duur van maximaal 60 minuten (zonder verlenging) met maximaal 30 personen
• het afscheid vindt plaats in de gastenkamer in Oldenzaal 
• het afscheid is te combineren met catering
• beperkte muziek- en presentatiefaciliteiten: het afspelen van doorlopende achtergrondmuziek en het tonen van 

doorlopend beeldmateriaal is mogelijk, een presentatie of het volgen van een draaiboek niet - muziek wordt aangeleverd 
op een USB-stick - beeldmateriaal wordt aangeleverd op een separate USB-stick of via we transfer

• opname, livestream, etc. is niet mogelijk
• welkom vanaf de geplande aanvangstijd van het afscheid, de familiekamer wordt niet gebruikt
• binnenkomst via de hoofdingang boven, de kist blijft op de baarwagen (met of zonder rok) voor de aula deuren staan
• nabestaanden en uitvaartleider zetten zelf kist over op baarwagen en katafalk 
• veranderen opstelling meubilair is niet mogelijk

Begeleiden overledene met maximaal 10 personen in de familiekamer
• maximaal 10 personen (incl. kinderen onder 12 jaar) voor een duur van maximaal 30 minuten  (zonder verlenging)
• welkom vanaf de geplande aanvangstijd
• aankomst beneden via de familiekamer bij de ingang beneden 
• afscheid in de familiekamer met koffie/thee waarbij de overledene in verband met de beperkte ruimte wordt neer gezet in 

de ruimte ervoor
• muziekfaciliteiten via een bluetooth speaker (zelfstandig te bedienen)

Verlenging van de standaardtijd
Verlenging van de standaardtijd per 15 minuten  € 110,00

Bij een plechtigheid en een informeel afscheid is het verlengen van de standaardtijd per 15 minuten mogelijk. Daarnaast 
wordt bij de boeking door ons ook standaard 15 minuten extra geboekt. Wordt van de door ons  geboekte extra tijd geen 
gebruik gemaakt, dan wordt dit niet in rekening gebracht.



Plechtigheid Informeel afscheid Afscheid in gastenkamer in kleine kring Begeleiden overledene Begeleiden overledene (via 

aula  met toeslag € 100)

Tijdsduur 45 min aula/60 min gastenkamer 1 uur en 45 minuten 60 minuten 30 minuten 30 minuten

Ruimte(s) afscheid aula en gastenkamer gastenkamer gastenkamer familiekamer via aula (bij kistheffer)

Aantal personen in aula max 130 - - - max 15

Aantal personen in gastenkamer max 90 (bij afname catering) max 50 max 30 - -

Gebruik familiekamer vooraf? max 10 personen max 10 personen nee max 10 personen -

Verlenging tijd mogelijk? * ja ja nee nee nee

Muziekfaciliteiten Via plechtigheid online Via plechtigheid online Doorlopende achtergrond muziek 

mogelijk aanleveren via usb

Via (zelf te bedienen) 

bluetooth speaker

Via (zelf te bedienen) 

bluetooth speaker

Presentatiefaciliteiten Via plechtigheid online/wetransfer Via plechtigheid 

online/wetransfer

Doorlopend beeldmateriaal mogelijk 

aanleveren via usb of wetransfer.com

nee nee

Livestream ja nee nee nee nee

Opname (op verzoek nabestaande) ja nee nee nee nee

Ontvangst vanaf 30 min. voorafgaand aan begintijd vanaf 30 min. voorafgaand 

aan begintijd

vanaf geplande aanvangstijd van het 

afscheid

vanaf geplande aanvangstijd 

van het afscheid

vanaf geplande aanvangstijd 

van het afscheid

Overige bijzonderheden als het aantal gasten groter is dan de aula 

toelaat kan de foyer bij de aula worden 

aangetrokken zodat er ruimte is voor 200 

personen.

de overledene kan 

geplaatst worden voor het 

raam met uitzicht op het 

terras

afscheid is te combineren met catering 

(binnen 60 minuten)

incl. koffie/thee in 

familiekamer

incl. koffie/thee in 

familiekamer

een plechtigheid met catering is mogelijk 

voor maximaal 90 personen

binnenkomst boven via hoofdingang binnenkomst via 

familiekamer via ingang 

beneden

binnenkomst boven via 

hoofdingang

kist blijft op de baarwagen (met/zonder 

rok) voor auladeuren staan

kist wordt neergezet in 

ruimte voor familiekamer

kist wordt ingedragen en 

neergezet op kistheffer in aula

nabestaanden en uitvaartleider tillen 

kist zelf op baarwagen en katafalk

nabestaanden en uitvaartleider 

tillen kist zelf

veranderen opstelling meubilair is niet 

mogelijk

Al onze tarieven zijn all-in tarieven. De keuzemogelijkheden voor een afscheid met crematie (met uitzondering van een technische crematie) zijn inclusief:

·         Het binnen de vastgelegde tijd begeleiden van de overledene naar de crematieruimte met maximaal 6 personen. Indien het technisch mogelijk is kunt u bij invoer aanwezig zijn.

·         De crematie van de overledene

·         Het bewaren van de as in de algemene nis

·         Het ophalen van de as of het laten verstrooien van de as op het gedenkpark van Crematoria Twente zonder de aanwezigheid van nabestaanden.

*   Verlenging van de standaard tijd is mogelijk voor € 105,00 per 15 minuten 

     Standaard wordt bij de boeking door ons 15 minuten extra geboekt. Wordt van deze door ons geboekte tijd geen gebruik gemaakt dan wordt dit niet in rekening gebracht.


