Tarieven 2022

Haagse Duinen crematorium en uitvaartcentrum
Openingstijden voor crematies: maandag tot en met zondag van 09.00 tot 21.00 uur.
Voor een crematieplechtigheid op zondag wordt een toeslag berekend.
Openingstijden voor begrafenissen: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Afhankelijk van jaargetijde en laatst mogelijke tijdstip grafloop.
Wij adviseren u vooraf extra tijdsblokken te reserveren als u verwacht meer tijd nodig te hebben. Overschrijden
van de gereserveerde tijd voor de aula en/of koffiekamer is niet mogelijk. Als een opvolgende dienst later moet beginnen als gevolg van onvoorziene uitloop dan is Haagse Duinen hiervoor niet aansprakelijk. Voor meer informatie
verwijzen wij u ook naar het huishoudelijk reglement.

Crematie
Cremeren, bijzetten as in algemene nis (6 maanden) en gebruik faciliteiten:
45 minuten aula en 45 minuten koffie/ontvangkamer incl. familiekamer
Crematie 0 - 1 jaar (waaronder ook jonger dan 24 weken)
€ 800,00
Crematie 1 - 12 jaar
€ 1045,00
Crematie vanaf 12 jaar
€ 1450,00
Crematie op zondag, toeslag op geldend tarief
€ 365,00
Aanwezigheid familie bij inbrengen kist (maximaal 10 personen) binnen gereserveerde aulatijd		 Service
Cremeren, bijzetten as in algemene nis (6 maanden) en gebruik faciliteiten:
Crematie met gebruik faciliteiten (aula of koffiekamer) voor 45 minuten
Crematie met gebruik faciliteiten (aula en/ of koffiekamer) voor 60 minuten

€ 1085,00
€ 1220,00

Cremeren, zonder gebruik aula, koffiekamer, familiekamer, inclusief bijzetten as in algemene nis (6 maanden)
Crematie foetus jonger dan 24 weken
Kosteloos
Crematie 0 - 1 jaar
€ 332,00
Crematie 1 - 12 jaar
€ 332,00
Crematie vanaf 12 jaar
€ 630,00
Aanwezigheid familie bij inbrengen kist voor maximaal 15 minuten (maximaal 10 personen)
€ 107,50
Aanwezigheid familie bij aanvoer kist en afscheid nemen op patio voor maximaal 15 minuten
€ 107,50 *
Gereduceerd tarief bij aanvoer vóór 9:00 uur (bij technisch cremeren zonder familie)
€ 580,00
*enkel vooraf te reserveren
Aula/koffiekamer
Extra tijd aula per 15 minuten (vooraf geboekt)
Extra tijd koffiekamer per 15 minuten (vooraf geboekt)
Uitloop plechtigheid
Huur aula (45 minuten)
Huur koffiekamer (45 minuten)
** Bij onverhoopte uitloop brengen wij € 170,00 per 15 minuten of deel daarvan in rekening.

€ 122,50
€ 122,50
niet mogelijk **
€ 500,00
€ 500,00

Begrafenis
Gebruik faciliteiten voor begrafenis op begraafplaats Westduin: 45 minuten aula, 30 minuten grafloop Westduin
en 45 minuten koffie/ontvangkamer inclusief familiekamer
€ 817,50

Prelude aula

van het uitvaartcentrum Haagse Duinen

De Prelude aula ligt in het uitvaartcentrum van Haagse Duinen en heeft een capaciteit van maximaal 25 personen.
De Prelude aula is bedoeld voor een klein en intiem afscheid waarbij vooraf duidelijk is hoeveel belangstellenden
er verwacht worden. Dit afscheid kan zowel formeel als informeel in verschillende opstellingen plaatsvinden. Het
uitvaartcentrum beschikt niet over een familiekamer. Directe familie kan in de Prelude aula of de ontvangstruimte
van het uitvaartcenturm ontvangen worden. Voor meer informatie over de Prelude aula verwijzen wij u naar onze
factsheet van de Prelude aula.
Openingstijden voor crematies: maandag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Voor een plechtigheid op zondag wordt een toeslag berekend. Bij plechtigheden in de Prelude aula op zondag, zal
de feitelijke crematie op maandagochtend plaatsvinden.
Openingstijden voor begrafenissen: maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Afhankelijk van jaargetijde en laatst mogelijke tijdstip grafloop op Westduin.

Crematie
Cremeren, bijzetten as in algemene nis voor 6 maanden en gebruik Prelude aula 60 minuten óf
gebruik Prelude aula 30 minuten en koffiekamer van het uitvaartcentrum 30 minuten (te bepalen bij het
boeken van de plechtigheid):
Crematieplechtigheid Prelude aula 0 - 1 jaar (waaronder ook jonger dan 24 weken)
€ 595,00
Crematieplechtigheid Prelude aula 1 - 12 jaar
€ 780,00
Crematieplechtigheid Prelude aula vanaf 12 jaar
€ 1050,00
Plechtigheid op zondag Prelude aula, toeslag op geldend tarief
€ 365,00
Aanwezigheid familie bij inbrengen kist (maximaal 10 personen) binnen gereserveerde tijd		Service*
Aanwezigheid familie bij inbrengen kist (maximaal 10 personen) buiten gereserveerde tijd
€ 107,50
Extra tijd Prelude aula (vooraf geboekt)
€ 102,50
Extra tijd koffiekamer uitvaartcentrum (vooraf geboekt)
€ 102,50
Uitloop plechtigheid ongepland
niet mogelijk**
* Enkel vooraf te reserveren
** Bij onverhoopte uitloop brengen wij € 137,50 per 15 minuten of deel daarvan in rekening

Begrafenis
Gebruik faciliteiten voor begrafenis: 60 minuten Prelude aula óf gebruik Prelude aula 30 minuten en koffiekamer
van het uitvaartcentrum 30 minuten (te bepalen bij het boeken van de plechtigheid):
Gebruik Prelude aula voor begrafenis met grafloop achteraf***
€ 465,00
Gebruik Prelude aula – grafloop Westduin 30 minuten – koffiekamer uitvaartcentrum
€ 667,50
Extra tijd Prelude aula (vooraf geboekt)
€ 102,50
Extra tijd koffiekamer uitvaartcentrum (vooraf geboekt)
€ 102,50
Uitloop plechtigheid ongepland
niet mogelijk**
** Bij onverhoopte uitloop brengen wij € 137,50 per 15 minuten of deel daarvan in rekening
*** Grafloop is aansluitend aan de plechtigheid of koffiekamer; familie en belangstellenden komen na de grafloop niet
meer terug naar het uitvaartcentrum

Asbestemming
Bijzetting in algemene nis – eerste 6 maanden
Verlenging plaatsing algemene nis met 1 jaar
Verlenging plaatsing algemene nis met 3 jaar
Basistarief asafhandeling, inclusief ashouder
Asverstrooiing begraafplaats Westduin – zonder familie
Asverstrooiing begraafplaats Westduin – met familie
Asverstrooiing begraafplaats Iepenhof (Delft) – zonder familie
Asverstrooiing begraafplaats Iepenhof (Delft) – met familie op maandag t/m vrijdag
Asverstrooiing begraafplaats Iepenhof (Delft) – met familie op zaterdag
Asverstrooiing op zee per schip – zonder familie
Asverstrooiing op zee per vliegtuig – zonder familie
Asverzending binnenland per aangetekend post
Asbezorging binnen Nederland
Asverzending binnen Europa
Aanvraag vervroegde asafgifte bij de Officier van Justitie – afhandelingskosten
Extra ashouder

In tarief
€ 122,50
€ 367,50
In tarief
€ 122,00
€ 102,00
€ 80,00
€ 103,50
€ 169,00
€ 95,00
€ 163,00
€ 43,50
€ 87,50
Op aanvraag
€ 60,50
€ 26,75

Overige
Gebruik vleugel
Afspelen van een presentatie in de aula
Opname van de uitvaart op USB-stick
Livestream inclusief opname van de uitvaart op USB-stick
Livestream exclusief een opname

Vragen? Bel dan met 070 - 218 20 88 of mail naar info@crematoriumhd.nl
Crematorium Haagse Duinen - Wijndaelersingel 1, 2553 AC Den Haag

Service
Service
€ 67,50
€ 85,00
€ 35,00

