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Crematorium GUV Berkenhove
Crematie met uitvoerige plechtigheid/koffietafel
Crematie met beknopte plechtigheid/koffietafel

120 minuten gebruik zalen
90 minuten gebruik zalen

€
€

1.355,00
1.195,00

€

1.100,00

€

895,00

€

685,00

2 uur gebruik zalen
30 minuten afscheid
30 minuten afscheid

€
€
€

945,00
625,00
595,00

Afscheid van 30 minuten in Nova Natura door familie
Afscheid van 30 minuten in Nova Natura door familie
Afgifte door uitvaartondernemer
vrij van zand en andere zaken

€
€
€
€

450,00
260,00
100,00
610,00

€

90,00

€
€

65,00
250,00

€
€
€

25,00
30,00
35,00

€
€
€
€
€
€

7,50
25,00
30,00

De plechtigheden kunnen worden geboekt op de vaste tijdstippen 9.30 uur, 13.00 uur en 16.00 uur.
Bij een geboekte verlenging van één van de diensten schuift (schuiven) de daaropvolgende dienst (en) op!
Een kwartier voorafgaand aan het tijdstip van de plechtigheid worden de deuren geopend voor inloop van de belangstellenden.
Bij het tarief van 90 minuten is geen verlenging van een kwartier of half uur mogelijk. Dan zal gekozen moeten worden voor 120 minuten gebruik zalen.
Bij het tarief van 120 minuten is wel een verlenging van een kwartier of half uur mogelijk.
Het tarief bevat:
Binnen de gekozen tijd staan de diverse zalen u onbeperkt ter beschikking voor zaken zoals; ontvangst van de familie en de belangstellenden, eventuele condoleance vooraf, de
afscheidsplechtigheid en het verblijf in de koffiekamer. Het maakt daarbij niet uit hoe de verdeling is. De tarieven gelden van maandag t/m zaterdag, ook in de avond en zijn inclusief
asverstrooiing op het eigen terrein zonder familie.
Daarbij inbegrepen is het gebruik van audio-video, beamer, live-stream, gebruik van piano.
GUV kan bijna elke bestandssoort afspelen of weergeven, maar informeert u vooraf wel even over "bijzondere" bestanden.
Voor sommige bestanden kan namelijk een conversie nodig zijn die we in overleg dan in rekening zullen moeten brengen.
Invoeren in de oven
Onder voorbehoud en in overleg kan men bij de daadwerkelijke invoer in de oven aanwezig te zijn.
Wij kunnen echter pas kort voor aanvang van de plechtigheid beoordelen of dit ook technisch mogelijk is.
Begeleiden tot aan de oven is altijd mogelijk.
Maximale bezoekersaantallen

Crematie zonder plechtigheid INBRENGEN MET familie (30 minuten) (AMI)
Alleen te plannen op de tijden 14.30 of 17.30 na overleg met GUV Berkenhove!
Bij verlenging van een voorafgaande dienst schuifen deze tijden op.

Koffie in familiekamer

Dit tarief is speciaal bedoeld voor families die werkelijk bij het inbrengen in de oven aanwezig willen zijn. Daarom is dit alleen mogelijk op de genoemde tijden en in overleg met GUV.

Crematie met kort afscheid van overledene in Nova Natura (max 15 pers) (AMF)
Alleen te plannen om 10.30 uur, 13.30 uur en 16.30

30 minuten (geen verlenging mogelijk)

Deze dienstverlening is alleen mogelijk gedurende 30 minuten. Dit betreft dan ook slechts een kort afscheid met enkele muziekstukken en/of enkele woorden.

Crematie zonder plechtigheid zonder familie (AZF)

(Bruto tarief)

Een aanbreng zonder familie (AZF) dient ook echt zonder familie te zijn. Meerijden "tot aan" het crematorium is dan ook niet toegestaan.
Dit om verstoring van andere diensten te voorkomen. Indien men wel mee wil meegaan, dient een AMF geboekt te worden.

Crematie van kind jonger dan 18 jaar met plechtigheid
Crematie van kind jonger dan 1 jaar Nova Natura
Crematie van foetus <24 weken (asregistratie niet nodig!)
Alleen te plannen om half drie of half zes na overleg met GUV Berkenhove!

Crematie van kind jonger dan 1 jaar zonder plechtigheid
Crematie van foetus <24 weken zonder plechtigheid
Crematie van foetus <24 weken zonder plechtigheid zonder familie
Crematie opgraving per persoon
Administratiekosten m.b.t. asregistratie (wordt op crematienota in rekening gebracht)
Toeslagen
Langer gebruik zalen crematorium GUV Berkenhove (alleen indien mogelijk en na overleg)
Crematie zonder begeleiding van een uitvaartverzorger

per 15 minuten
extra begeleiding

Cd (audio) opname
USB stick met beeldopname vaste camerapositie plechtigheid pst:
USB naar DVD conversie
Het opnemen/streamen van beeld en geluid mag GUV slechts doen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever.
Dit verzoek moet worden gedaan via het, bij uw uitvaartverzorger, bekende crematoriumformulier. Het achteraf alsnog bestellen van een dergelijke opname is dus niet mogelijk. Dit in verband
met de privacywetgeving.

Asbestemming
Afgifte aszakje 3 gratis, daarna p/st
Extra asbus incl. vullen
Vullen van een sierraad of urn - Eigen risico!
Algemene nis (eerste halfjaar)
Algemene nis verlenging
Algemene nis verlenging

1 jaar
5 jaar

gratis
150,00
385,00
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Asbestemmingsterrein De Akker
Asafgiftes
Asafgifte binnen kantoortijden
Asafgifte in de avonduren en op zaterdag

€

gratis
110,00

Groene Weide / Heide Veld / De Korenaar
Groene Weide / Heide Veld / De Korenaar
Groene Weide / Heide Veld / De Korenaar

€
€
€
€

160,00
240,00
265,00
675,00

Groene Weide / Heide Veld / De Korenaar
Groene Weide / Heide Veld / De Korenaar

€
€

160,00
225,00

Naamplaatje bij de Groene Weide

termijn 10 jaar

€

65,00

Bijzettingen
Basalturn inclusief bijzetting (Exclusief graveren of beletteren)
Basalturn dubbele aankoop inclusief bijzetting (Exclusief graveren of beletteren)
Basalturn dubbel BREED inclusief bijzetting (Exclusief graveren of beletteren)
Basalturn dubbel HOOG inclusief bijzetting (Exclusief graveren of beletteren)
Urnenkelder dubbel inclusief letterplaat (Exclusief graveren of beletteren)
Stenen (bijzetting in zwerfkei)
Stenen dubbele aankoop (bijzetting in zwerfkei) inclusief blad
Urnengraf met basaltschijf (Exclusief graveren of beletteren)
Urnengraf met basaltschijf twee urnen onder een schijf (Exclusief graveren of beletteren)
Urnengraf met basaltschijf dubbele aankoop (Exclusief graveren of beletteren)
Vrije veld - vrije keuze in bedekking
Eco-urn begraven zonder familie
Eco-urn begraven met familie
Toeslag voor zaterdag (alleen op afspraak)
Tweede bijzetting - dubbele basalturnen (Exclusief graveren of beletteren)
Tweede bijzetting - vrije veld
Tweede bijzetting - urnenkelder
Tweede bijzetting - basaltschijf
Verlenging met 10 jaar

Termijn is 20 jaar
t Hoge gras
t Hoge gras
t Hoge gras
t Hoge gras
Tussen het mos
Stenenveld
Stenenveld
De Glooiing
De Glooiing
De Glooiing
De Horizon
Groene weide
Groene weide

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

595,00
950,00
1.480,00
1.045,00
1.050,00
595,00
950,00
495,00
640,00
790,00
450,00
135,00
235,00
175,00
275,00
110,00
220,00
145,00

Verstrooiingen van crematies bij GUV
Verstrooiing met familie inclusief ontvangst met koffie
Verstrooiing met familie van twee asbussen tegelijk
Verstrooiing met familie op zaterdag
Ballonverstrooiing op de Akker
Verstrooiingen van crematies niet bij GUV
Verstrooiing zonder familie (niet Berkenhove)
Verstrooiing met familie (niet Berkenhove) inclusief ontvangst met koffie

Verstrooiingen elders
Verstrooiing zonder familie op Noordzee
Verstrooiing met familie op Noordzee
Verstrooiing binnenwateren

40% van het dan geldende eerste tarief

€
€
€

130,00
op aanvraag
op aanvraag

