
Tarieven 2022 
Crematorium en Uitvaarthuis Purmerend
Tarieven Uitvaartcentrum
Gebruik uitvaartcentrum Verblijf overledene in mortuarium. Per nacht €  105
Afscheid nemen voorafgaand aan de plechtigheid  
(30 minuten), excl. consumpties

Met gebruik uitvaartcentrum of familiesuite € 130

Condoleancebezoek (60 minuten), excl. consumpties Maandag t/m zaterdag tot 20.00 uur 
Op zon- en feestdagen en na 20.00 uur

€ 275
€ 315

Familiebezoek tot tien personen (60 minuten) Familiebezoek tot tien personen maandag t/m zaterdag 
tot 20.00 uur, inclusief koffie/thee
Familiebezoek tot tien personen op zon- en feestdagen 
en na 20.00 uur, inclusief koffie/thee 

€ 115

€ 175

Verlengen condoleance Per 30 minuten € 80

Gebruik verzorgingsruimte Huur verzorgingsruimte per 60 minuten € 90

Gebruik verzorgingsruimte voor rituele bewassing Gebruik per 60 minuten € 130

Tarieven Crematorium
Crematie Crematierecht en bewaren van de as voor zes maanden 

en/of verstrooien zonder familie of afhalen
Crematie vóór 09.30 uur
Crematie vanaf 09.30 uur

€ 595
€ 1.075

Crematie van kind 1 tot 12 jaar € 725
Crematie van foetus, levenloos geboren kindje of kindje tot 
de leeftijd van 1 jaar (een foetus is een kindje tot 24 weken 
zwangerschap)

Crematierecht en bewaren van de as voor zes 
maanden en/of verstrooien zonder familie of afhalen 
Met ontvangst van de familie 30 minuten, 
maximaal 10 personen

€ 325

Toeslag zondag € 350
Toeslag feestdagen € 650

Accommodatiegebruik

Gebruik afscheidsruimtes Voor 120 minuten: gebruik aula + koffiekamer
naar wens te gebruiken.
Voor 60 minuten: gebruik aula + koffiekamer
Verlenging afscheidsruimte 30 minuten
Gratis vervoer van de overledene naar het crematorium

 
€ 525
€ 375
€ 90

(Extra) gastheer of -vrouw Kosten per uur € 85
Afscheid nemen voorafgaand aan de plechtigheid  
(30 minuten), excl. consumpties

Zonder gebruik uitvaartcentrum of familiesuite € 215

Condoleancebezoek (60 minuten), excl. consumpties Maandag t/m zaterdag tot 20.00 uur 
Op zon- en feestdagen en na 20.00 uur

€ 275
€ 315

Annulering dienst meer dan 48 uur Annulering meer dan 48 uur voor aanvang dienst € 195
Annulering binnen 48 uur Annulering binnen 48 uur voor aanvang dienst volledig bedrag

Wijzigingen voorbehouden. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Tarieven inclusief eventueel verschuldigde btw. Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.


