
               €

LET OP BIJ HET CREMATIETARIEF KOMT OOK NOG HET BASISTARIEF ASBESTEMMING 61,00

CREMATIE v.a. 12 jaar  incl. aula en/of condoléanceruimte

aula de Baronie

Crematie  -  45 min dienst + 1 uur condoléanceruimte 1.452,00

Crematie  -  60 min dienst + 1 uur condoléanceruimte 1.550,00

Crematie  -  75 min dienst + 1 uur condoléanceruimte 1.648,00

Crematie  -  90 min dienst + 1 uur condoléanceruimte 1.746,00

aula Brabant

Crematie  -  60 min dienst + 1 uur condoléanceruimte 1.550,00

Crematie  -  75 min dienst + 1 uur condoléanceruimte 1.648,00

Crematie  -  90 min dienst + 1 uur condoléanceruimte 1.746,00

aula 't Haagje

Crematie en aula/condoleanceruimte  gedurende 3 uur

vaste tijdblokken: 10.00-13.00 uur en 14.00-17.00 uur 1.452,00

Bij boeking vastgelegd  1 uur verlenging condoléanceruimte 130,00

Bij boeking vastgelegd  2 uur verlenging  condoléanceruimte 260,00

Extra verlenging per kwartier  (aula en/of condoléanceruimte) 98,00

Afscheid in condoléanceruimte (mét overledene) - gedurende 1 uur (zonder aula excl.crematie of begrafenis) 290,00

Afscheid in condoléanceruimte (mét overledene) - gedurende 2 uur (zonder aula excl.crematie of begrafenis) 395,00

CREMATIE 0 t/m 11 jaar incl. aula en/of condoléanceruimte 832,00

TECHNISCHE CREMATIE zonder gebruik van aula en/of condoléanceruimte

Kindje tot 24 weken, zonder verlof, alleen afgeven 200,00

Kinderen t/m 11 jaar | levenloos geboren kindje v.a. 24 wkn met verlof 459,00

Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen 906,00

Crematie stoffelijke resten na opgraving 832,00

INVOER

Invoer overledene in aanwezigheid van familie op vast tijdstip 200,00

Afscheid nemen in crematieruimte 86,00

Invoerplank 95,00

TOESLAGEN

Zondagtoeslag op gebruik van aula en/of koffiekamer excl. crematie 580,00

Zondagtoeslag op technische crematie  excl. crematie 300,00

Livestreaming per 100 views extra 80,00

TARIEVEN CREMATORIUM ZUYLEN BREDA  

Onderstaand vindt u de tarieven die met ingang van 1 januari 2023  voor het gebruik van onze 

faciliteiten in Breda in rekening zullen worden gebracht.



AFSCHEIDSBEZOEK

Afscheid , voorafgaand aan de dienst in de familiekamer max. 30 min. (BRABANT) 65,00

Afscheid , voorafgaand aan de dienst in de familiekamer max. 30 min. (BARONIE) 50,00

Afscheid , voorafgaand aan de dienst in de aula, per kwartier  98,00

BEELD EN GELUID

Geluid

CD of USB 40,00

extra CD of USB 22,00

Beeld 

Opname auladienst en/of (livestream) t/m 100 views 47,00

Opnames kunnen door de familie zelf besteld worden via www.liveuitzendingen.nl

foto scannen per foto 0,55

i-tunes download per muzieknummer 1,65

Beeld en geluid klaarzetten en presenteren in aula 37,00

Speciale wensen beeldpresentatie aula De Baronie

De nu volgende tarieven hebben betrekking op foto's en video's die NIET in het bezit zijn

van het crematorium en door ons aangekocht en/of bewerkt moeten worden

Foto's en video's minimaal 3 dagen van te voren aan te leveren

aula de Baronie: achtergrondpresentatie op groot scherm - eigen foto 75,00

aula de Baronie: achtergrondpresentatie op groot scherm - foto aan te kopen door crematorium 259,00

aula de Baronie:achtergrondpresentatie op groot scherm - eigen video 488,00

aula de Baronie: achtergrondpresentatie op groot scherm - video aan te kopen door crematorium 400,00

ASVERSTROOIING:                                                        

Per schip zonder aanwezigheid van nabestaanden op zee 38,00

Per schip zonder aanwezigheid van nabestaanden op zee voor derden 90,00

Per schip in aanwezigheid van nabestaanden      Prijs op aanvraag

Per vliegtuig zonder aanwezigheid van nabestaanden 190,00

Per vliegtuig in aanwezigheid van nabestaanden Prijs op aanvraag

Verstrooiing op strooivelden van het crematorium met of zonder nabestaanden 132,00

Verstrooiing (zonder nabestaanden) in het stiltegebied van de Chaamse Bossen 102,00

Verstrooiing in een bestaand graf op begraafplaats bij SBC in beheer 175,00

ALGEMENE NIS  

Bewaren van de as gedurende het eerste halfjaar is in het algemeen tarief begrepen. 

Daarna zijn de kosten per half jaar                                                                                                                                                                                                  158,00

Verlenging algemene nis 1 jaar 316,00

De algemene nis is niet voor bezoek toegankelijk.



BESTEMMING/BEZORGING VAN DE AS

Bezorging van de as geschiedt door medewerkers van het crematorium. 

Voor verzending en bezorging van de as worden kosten in rekening gebracht :

Bezorgen van de as in de gemeente Breda 115,00

Bezorgen van de as overige bestemmingen (+  gereden kilometers € 0,53 p/km) 175,00

Verzenden van de as                                                                                                                                     v.a.                                                                           25,00

Vullen met as van eigen ornament, sieraad etc. 30,00

GLASMONUMENT OP STROOIVELD

Naamplaatje 80,00

Huur plaats op glasmonument voor 3 jaar 190,00

270,00

COLUMBARIUM/CAPELLA

Plaatsen van de asurn in het columbarium excl. sierurn 175,00

Kosten voor een periode van vijf jaar 470,50

645,50

VLINDER MONUMENT

Naamplaatje 75,00

Huur plaats op vlindermonument voor 5 jaar 250,00

325,00

R.P.J.M. Stapper,

directeur
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