
Crematie met auladienst

Crematie volwassenen 1.397,00€       

Crematie kind t/m 17 jaar met auladienst 698,00€           

Bij deze tarieven is inbegrepen: 

 1/2 uur gebruik van de familiekamer voorafgaand aan de auladienst

 De auladeuren openen een half uur voorafgaand aan de dienst

 Gratis livestream

 Gebruik van de aula inclusief audio en beeldschermen

 Gebruik van de Orangerie

 De crematie van de overledene

 Bio-urn 't Laar

 Adminsitratiekosten

Bij deze tarieven is NIET inbegrepen: 

35,00€             

Testen en aanpassen PowerPoint bij onjuist aanleveren foto's of muziek 90,00€             

Extra tijd per 30 minuten* (bij langer gebruik van aula en Orangerie dan 3 uur) 105,00€           

* Afhankelijk van beschikaarheid en enkel in overleg

Gebruik aula

Gebruik aula zonder koffietafel, 1 uur (exclusief testen PowerPoint) 560,00€           

Audio / visueel

35,00€             

Testen en aanpassen PowerPoint bij onjuist aanleveren foto's of muziek 90,00€             

Livestream incl. 30 dagen terugkijken van de opname GRATIS

Usb beeldopname van de auladienst 150,00€           

Wanneer in de eerste en zelfde bestelling meerdere USB-sticks gekocht worden zijn de kosten van de 

volgende afnamen per stuk
25,00€             

Crematiedienst in klein, intiem gezelschap (tot 20 personen)

Afscheidsdienst in klein gezelschap in de ceremoniekamer (1,5 uur) 1.150,00€       

Bij deze tarieven is inbegrepen:

 Eventueel gebruik van onze catering op nacalculatie

 De crematie van de overledene

 Gebruik muziekinstallatie waarop de nabestaanden eigen muziek af kunnen spelen (aanleveren 24 uur voorafgaand 

aan dienst via Spotify, email adres crematoriumtlaar@gmail.com)
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- Twee aula medewerkers. Zij verzorgen de ontvangst en eventueel de muziek en het beeldmateriaal tijdens de dienst

Indien de aula in combinatie met de Orangerie in gebruik wordt genomen, dan kunnen deze twee ruimten in totaal 2 uur 

met een kosteloze uitloop tot maximaal 3 uur in gebruik worden genomen.

 De crematie zo gewenst begeleiden tot in de ovenkamer (aanwezigheid bij de invoer in overleg, onder voorbehoud)                                                                 

De aula beschikt over HD live-stream apparatuur. De opdrachtgever kan ervoor kiezen om de auladienst kostenloos op 

te laten nemen. Er kan live meegekeken worden via een persoonlijk code. Gedurende 30 dagen kan de dienst terug 

gekeken worden via deze code. Deze service is gratis. De opname kan desgewenst tijdens deze 30 dagen gekocht 

worden.

 Nabestaanden krijgen 1,5 uur gelegenheid om afscheid te nemen en, indien mogelijk, begeleiden naar de ovenruimte

 Ontvangst van nabestaanden in de ceremoniekamer met een kopje koffie of thee door één medewerker

Testen PowerPoint bij correct aanleveren foto's en muziek

Testen PowerPoint bij correct aanleveren foto's en muziek
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Crematie zonder afscheidsdienst:

Stille crematie

Bij een stille crematie krijgen nabestaanden kort de gelegenheid om afscheid te nemen in de 

ceremoniekamer (tot maximaal ½ uur), de ceremoniekamer biedt ruimte aan maximaal 15 personen. Er 

wordt achtergrondmuziek van crematorium 't Laar afgespeeld. Er vindt geen afscheidsdienst in het 

crematorium plaats en de nabestaanden gaan niet mee naar de ovenruimte. 825,00€           

Technische crematie

Er zijn geen nabestaanden aanwezig (wordt gebracht door derden)

Technische crematie van een volwassene 825,00€           

Stille of technische crematie van een kind t/m 17 jaar 415,00€           

Begeleide crematie

Bij een begeleide crematie krijgen nabestaanden de gelegenheid om afscheid te nemen in de 

ceremoniekamer (1/2 uur) en aansluitend de mogelijkheid om mee te gaan naar de ovenruimte (15 

minuten). De ceremoniekamer biedt ruimte aan maximaal 15 personen. Er wordt achtergrondmuziek 

van crematorium 't Laar afgespeeld. Er vindt geen afscheidsdienst in het crematorium plaats. 985,00€           

De nabestaanden begeleiden hun overleden kind (tot 17 jaar) naar de ovenkamer, zonder gebruik aula. 492,00€           

09.00 uur crematie

09.00 uur crematie van een volwassene 660,00€           

Crematie stoffelijke resten (stille crematie, zonder begeleiding naar oven)

Stille of technische crematie na opgraving (kist kleiner dan 95 cm) 405,00€           

Stille of technische crematie na opgraving (grote kist) 615,00€           

Crematie van een foetus

De crematie van de foetus, inclusief een half uur gebruik van de ceremoniekamer, zonder begeleiding 

naar de ovenruimte 330,00€           

Begeleide crematie, inclusief een half uur gebruik van ceremoniekamer, met begeleiding naar de 

ovenruimte (15 min) 490,00€           

- In de ceremoniekamer wordt achtergrondmuziek van crematorium 't Laar gespeeld

Verlenging van het gebruik van de ceremoniekamer inclusief gebruik eigen muziek (aanleveren via 

Spotify, email adres crematoriumtlaar@gmail.com) met 1/2 uur 105,00€           

Rouwbezoek voorafgaand aan de crematiedienst

Rouwbezoek voorafgaand aan crematie in een rouwkamer, afhankelijk van beschikbaarheid en enkel in 

overleg, 60 min 99,00€             

Groot rouwbezoek; bij een groepsgrootte van meer dan 50 personen of bij een verlengd rouwbezoek, 

incl. begeleiding, exclusief horecaproducten 90 min 160,00€           

Het verlof tot cremeren is aangevraagd voor de dag van cremeren. De overledene dient de dag vóór de crematie zonder 

aanwezigheid van nabestaanden tussen 9.00 en 17.00 uur of op de dag van de crematie om 8.30 uur te worden 

gebracht. Crematorium 't Laar bepaalt het tijdstip van cremeren.
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Algemeen

Indien er zonder vooraf overleg overschrijding van aulatijd of koffiekamertijd plaatsvindt kan de 

planning in ons uitvaartcentrum en crematorium in gevaar komen. Hier kunnen anderen de dupe van 

zijn. We gunnen iedereen een rustig en ontspannen afscheid en factureren derhalve ter ontmoediging 

per kwartier. 75,00€             

Nagedachtenisvormen op afspraak

Wij zijn wettelijk verplicht de as een maand in bewaring te houden. De bio-urn 't Laar wordt desgewenst 

tot een half jaar kosteloos voor u in bewaring gehouden

Kosten in bewaring houden van de urn na 1/2 jaar, per half jaar 50,00€             

Verstrooiing as op uitstrooiveld crematorium 't Laar (Son en Breugel)

In aanwezigheid van nabestaanden 50,00€             

Zonder aanwezigheid van nabestaanden (datum te bepalen door crematorium 't Laar) 0,00€               

Zonder aanwezigheid van nabestaanden (indien mogelijk) op specifieke datum, op verzoek 

nabestaanden.
50,00€             

Urn bijzetten begraafplaats

Urn wegbrengen naar begraafplaats zonder aanwezigheid nabestaanden 50,00€             

Urn wegbrengen naar begraafplaats in aanwezigheid nabestaanden (op afspraak) 98,00€             

Urn crematorium 't Laar

Bij het tarief van de crematie zit 1 bio-urn van crematorium 't Laar inbegrepen.   

Wenst u een extra urn of enkele urnen:

Bio-urn 36,00€             

Bio-urn small 25,00€             

Aspotje 5 ml (eerste potje gratis) 5,00€               
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