
CREMATIE
Inclusief gebruik van de ontvangstkamer en aula 
(45 minuten), muziek- en presentatie-faciliteiten, opname* 
en condoleance/gastenkamer (60 minuten), het ophalen 
van de as of het laten verstrooien van de as op het terrein 
van Crematoria Twente zonder de aanwezigheid van 
nabestaanden. 

Maandag t/m vrijdag € 1.205,00
Zaterdag (Enschede) € 1.380,00
Kind tot 1 jaar
Maandag t/m zaterdag (zaterdag in Enschede) € 700,00

CREMATIE 
Zonder aanwezigheid van familie/begeleiding,  
zonder gebruik van faciliteiten 
 
Maandag t/m vrijdag, voor 10.00 uur € 615,00
Maandag t/m vrijdag, na 10.00 uur € 930,00 
Zaterdag, voor 10 uur (Enschede) € 725,00
Zaterdag, na 10.00 uur (Enschede) € 1.040,00 
Toeslag aanwezigheid familie/begeleiding € 210,00
Kind tot 1 jaar
Maandag t/m zaterdag  
(zaterdag alleen in Enschede) € 500,00

CREMATIE FOETUS (<24 WEKEN) 
Zonder gebruik van faciliteiten en zonder  
aanwezigheid van familie/begeleiding
 
Maandag t/m zaterdag  
(zaterdag alleen in Enschede) € 400,00 

VERLENGEN VAN DE AULATIJD 
(per 15 minuten, vooraf afgesproken)  
Maandag t/m vrijdag € 85,00
Zaterdag (Enschede) € 120,00

OVERSCHRIJDING OVEREENGEKOMEN  
AULATIJD  € 365,00

OPENLUCHTPLECHTIGHEID ENSCHEDE  
Inclusief 60 stoelen en 4 grote parasols 
Maandag t/m vrijdag € 1.735,00
Zaterdag € 1.960,00 

CREMATIE OPGRAVING
Na overleg € 550,00

TARIEVENLIJST PLECHTIGHEDEN 2016 (VANAF 1 FEBRUARI 2016)

*  Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden 
kunnen er opnames van de plechtigheid worden 
gemaakt (bij plechtigheden in de kleine aula zijn alleen 
geluidsopnames mogelijk). U kunt dit aangeven op het 
opdrachtformulier. Aan de opnames zijn geen extra 
kosten verbonden. Opnames worden na overhandiging 
van de dvd/cd uit ons bestand gewist. Achteraf (na)
bestellen is niet mogelijk.

(Alle prijzen zijn onder voorbehoud)

ADRESGEGEVENS

CREMATORIA TWENTE B.V.
Bezoekadres Enschede en postadres 
Usselerrietweg 40
7546 PE Enschede
Telefoon (053) 475 60 60
E-mail info@crematoriatwente.nl 
Website www.crematoriatwente.nl

BEZOEKADRES ALMELO
Willem de Clercqstraat 95
7604 AR Almelo

AFDELING ASBESTEMMING
Telefonische bereikbaarheid 
op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur
Telefoon (053) 475 60 50

AFSCHEID, HERINNERING, INSPIRATIE


