
•  Lichte, moderne uitstraling met weids uitzicht door de grote, 

glazen pui

• Comfortabele banken met capaciteit voor circa 130 personen

•  Sfeervolle gastenkamer, eenvoudig te verkleinen voor kleinere 

gezelschappen

•  Warme, exclusieve ambiance voor een gezelschap tot 30 

personen

• Gastenkamer heeft mogelijkheid tot luxe koffiesoorten

CREMATORIUM BORNE
Met een nieuw crematorium in Borne geeft Crematoria 
Twente gehoor aan de wens van nabestaanden om in de eigen 
leefomgeving afscheid te kunnen nemen. In dit kleinschalige, 
modern vormgegeven crematorium is ruimte om dat volledig op 
eigen wijze in te vullen. Met hedendaagse technieken en gastvrije, 
bekwame medewerkers helpen we om van het afscheid een 
dierbare herinnering te maken, die steun biedt om verder te gaan.

AULA DE EIK

AULA DE ES

CREMATORIA TWENTE 
Usselerrietweg 40
7546 PE Enschede
www.crematoriatwente.nl
info@crematoriatwente.nl
(053) 475 60 60

BEZOEKADRESSEN
Oldenzaal Schipleidelaan 57, 7576 PB Oldenzaal
Enschede Usselerrietweg 40, 7546 PE Enschede
Almelo Willem de Clercqstraat 95, 7604 AR Almelo
Borne  Hosbekkeweg 2, 7621 AC Borne

Er zijn 125 eigen parkeerplaatsen, waarvan 2 dichtbij de 
ingang voor mindervalide gasten en 4 met laadpunt voor 
elektrische auto’s. 

Het crematorium in Borne heeft één 
centrale entree, twee aula’s met 
bijbehorende gastenkamer, een 
informele afscheidsruimte en één 
familiekamer. Zowel de gastenkamers 
als de informele afscheidsruimte hebben 
een bijbehorend terras. Alle ruimtes 
waar gasten ontvangen worden voor een 
crematieplechtigheid bieden uitzicht op 
de omliggende natuur. De aula’s en de 
informele afscheidsruimte zijn uitgerust 
met moderne opnametechnieken en 
audiovisuele apparatuur. Net als op 
onze andere locaties is het ook in Borne 
mogelijk om de overledene te begeleiden 
naar de crematieruimte.  



Het samenzijn met familie en vrienden na 

afloop van een plechtigheid draagt bij aan 

een dierbare herinnering. Daarom is ook in 

Borne alles mogelijk qua catering, voor ieder 

budget en voor iedere wens. Uitgebreide 

mogelijkheden vindt u in onze cateringfolder 

of op onze website: crematoriatwente.nl

•  Aparte ontvangstkamer voor alle adviesgesprekken rondom 

asbestemming en voor het ophalen van de as door nabestaanden

•  Op het prachtig aangelegde terrein komt een strooiveld en kan de 

as worden bijgezet in de speciaal ontworpen urnenkelder (scheg)

•  Deze scheg loopt in een S-vorm door het kampenlandschap

ASBESTEMMING 

•  Intieme en rustige entourage

•  Ontvangst van nabestaanden voorafgaand 

aan een plechtigheid

•  Ook geschikt voor een afscheid in kleine 

kring

FAMILIEKAMER 

De informele afscheidsruimte 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

•  Informele setting door de mogelijkheid tot samenvloeiing 

van plechtigheid, muziek en catering

WETENSWAARDIGHEDEN

•  De karakteristieke eik en de contouren van het 
kampenlandschap zijn belangrijke elementen 
waarmee in het ontwerp van het gebouw en bij de 
inrichting van het terrein rekening is gehouden

•  Het gebouw is energiezuinig, duurzaam en 
gebouwd van natuurlijke materialen

CATERING

AFSCHEIDSLOUNGE SALUT


