
 

 

Tarieven 2020 
Crematie voor 9uur (9 uur inbegrepen) 465€  

Crematie (zonder plechtigheid) 500€ 

Plechtigheid 127€ 

Ashoudertje – kost per houder 7€ 

Crematie kind jonger dan 12jaar 75€ 

Huur zalen 150€ 

Asverstrooiing 
(strooiweide, bloemenweide, waterurn )  
 

Gratis 

Columbarium (4urnen)  
 

500€ 

Urnenkelder (4 urnen)  
 

500€ 

Begraven aan een voet van een boom (afzetbare urne verplicht) 
 

500€ 

Naamplaatje – concessie voor 10 jaar  
  

50€ 

Bijzetting van een volgende urne in het columbarium/urnenkelder   
Verlenging concessie van 5 jaar 
 

125€ 

Gebruik van de koelcellen 
 

15€ 

 
 
 
 
 
 
 
  



Tarieven 2019 – Formules * 
 
Aperitiefplateau   
Optie 1: witte wijn, martini, porto       €3,80 
Optie 2: enkel cava         €4  
 
Ontbijtformule € 10,00 
Chocoladekoek, croissant, gesuikerde sandwich 
Beleg (confituur, chocopasta, kaas,) 
Koffie of thee inbegrepen 
 
Formule sandwich 1 € 13,00 
Zachte sandwiches (3 per persoon) 
Beleg (kaas, hesp, salami, préparé, vissalade) 
Koffie of thee inbegrepen 
 
Formule sandwich 2 € 16,00 
Assortiment van sandwiches en mini pistolets (4 per persoon)   
Beleg (kaas, hesp, gerookte hesp, salami, préparé en verschillende salades),  
Taart van de dag 
Koffie of thee inbegrepen 
 
Formule sandwich 3 € 20,00  
1 glas cava 
Assortiment van sandwiches en mini pistolets (4 per persoon)  
Beleg (kaas, hesp, gerookte hesp, salami, préparé, verschillende salades en gerookte zalm) 
Assortiment mini-patisserie 
Koffie of thee inbegrepen 
 
Formule patisserie 1 
Frangipane, eclair, rijsttaart,… 1 p.p. (volgens aanbod van de dag) €4,20  
  
Formule patisserie 2 
Assortiment van 2stuks per persoon. Vb. javanais, bavarois, chocomousse, …..  €7,20   
 
Formule koffie 
Koffie of thee naar believen met de twee formules hierboven       €3,80  
 
Formule patisserie 3 
Dessertbuffet. Assortiment van verschillende taarten en mini patisserie: 
vb. bresiliennetaart, passietaart, bavarois, javanais, chocomousse, éclaire, etc.  
koffie en thee inbegrepen        €15 
 
Dranken – Polyvalente ruimte 
Formule kleine koffiekan (7 tassen)       €9 
Formule grote koffiekan (17 tassen)       €20 
 
Receptie – Polyvalente ruimte 
Broodjesbuffet, prijs per stuk vanaf 20 stuks      €1,05 
Broodjesbuffet, prijs per stuk vanaf 50 stuks      €0,99 
Beleg: kaas, hesp, tonijn, préparé, vleessalade, krabsalade met groenten  
 
*Opgelet:  
De facturatie zal opgemaakt worden op basis van het aantal gereserveerde personen.  Indien er meer 
personen aanwezig zijn zal dit bijkomend gefactureerd worden. 
Het crematorium kan de familie doorverwijzen naar de polyvalentie ruimte naargelang de 
organisatie/ reservaties van die dag. 


