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Warme lunch items
Kop soep met breekbrood champignon – groente – tomaat – kip €  4,85
Saucijzenbroodje/kaasbroodje  €  3,10
Saucijzenbroodje half/kaasbroodje half  €  1,80
Brabants worstenbroodje  €  3,10
Broodje ‘Van Dobben’ kroket €  3,60
‘Van Dobben’ kroket €  2,30
Kaassoufflé	 €		 2,30

Hartige Hapjes (per persoon) 
Gemengde nootjes €  1,60
Luxe gemengde noten – amandel, hazelnoot, macadamia,  pecan, cashew €  2,65
Luxe banketbakkerszoutjes (2 stuks) €  1,35
Gemengde olijven €  1,70
Kaas – blokje jonge & oude kaas, mosterd (2 stuks) €  1,70
Worst – Gelderse worst, cervelaat (2 stuks) €  1,70
Kaas & worst – combinatie van kaas en worst (2 stuks) €  1,70
Kaas & worst luxe – kaaspuntjes jong & oud, chorizo, gedroogde Franse worst (2 stuks) €  2,50
Indisch hapje  €  2,90
Indisch hapje groot  €  3,70
Canapé		 €		 2,10
Luxe	canapé		 €		 2,60
Bladerdeeghapje  €  1,55
Saucijzenbroodje/kaasbroodje borrel  €  1,55

Bittergarnituren
Bitterbal ‘Van Dobben’ €  1,10 
Gemengd bittergarnituur €  0,95
‘Van Dobben’ luxe bittergarnituur  €  1,25 
Oosters bittergarnituur €  1,20
Plank ‘Haagse Duinen’ (per persoon) €  4,25
Borrelplank bestaande uit diverse koude en warme borrelhapjes
Tapasschaal (per persoon) €  4,75
Tapasschaal met diverse Spaanse aperitiefhapjes 

Hapjes zoet (per persoon)
Cakesortering  (diverse varianten roombotercake)   €  1,50
Cake- en koeksortering  €  1,50
Roomboterkoekje  €  0,75
Luxe koeksortering  €  2,50
Luxe kleine koeksortering €  1,80
Spekkoek  €  1,80
Slagroomsoesje €  1,30
Petit four  €  2,75
Petit	glacé		 €		 1,80
Gesorteerd gebak  €  3,35
Bonbons €  1,45
Chocolade €  0,60

NB: Bestelde consumpties worden in rekening gebracht. Het nuttigen van eigen consumpties is in principe niet toegestaan. 
Indien - in zeer uitzonderlijke situaties en na expliciet akkoord van Haagse Duinen - eigen consumpties worden genuttigd 
dan worden serveerkosten in rekening gebracht: per glas vanaf  € 2,10 en per snack vanaf  € 1,60.

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



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	be-
ginnen 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) €  760,00
Crematie 1 - 12 jaar €  990,00
Crematie vanaf 12 jaar  €  1375,00
Crematie op zondag, toeslag op geldend tarief  €  345,00
Aanwezigheid familie bij inbrengen kist (maximaal 10 personen) binnen gereserveerde aulatijd  Service

Cremeren, bijzetten as in algemene nis (6 maanden) en gebruik faciliteiten voor 60 minuten: 
Crematie	met	gebruik	faciliteiten	(aula	en/	of	koffiekamer)	voor	60	minuten	 €		1160,00

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  €  315,00
Crematie 1 - 12 jaar  €  315,00
Crematie vanaf 12 jaar €  600,00
Aanwezigheid familie bij inbrengen kist voor maximaal 15 minuten (maximaal 10 personen) €  102,50*
Aanwezigheid familie bij aanvoer kist en afscheid nemen op patio voor maximaal 15 minuten €  102,50
Gereduceerd tarief bij aanvoer vóór 9:00 uur  (bij technisch cremeren zonder familie) -€  50,00
*enkel vooraf te reserveren 

Aula/koffiekamer
Extra tijd aula per 15 minuten (vooraf geboekt) €  117,50
Extra	tijd	koffiekamer	per	15	minuten	(vooraf	geboekt)	 €		 117,50
Uitloop plechtigheid  niet mogelijk**
Huur aula (45 minuten)  €  475,00
Huur	koffiekamer	(45	minuten)	 €		 475,00
** Bij onverhoopte uitloop brengen wij € 165,00 per 15 minuten of deel daarvan in rekening.

Begrafenis
Gebruik faciliteiten voor begrafenis: 45 minuten aula, 30 minuten grafloop en 
45 minuten koffie/ontvangkamer inclusief familiekamer €  765,00

Asafhandeling
Bijzetting in algemene nis – eerste 6 maanden  In tarief
Verlenging plaatsing algemene nis met 1 jaar €  117,50
Verlenging plaatsing algemene nis met 3 jaar €  350,00
Basistarief asafhandeling, inclusief ashouder  In tarief
Asverstrooiing begraafplaats Westduin – zonder familie €  119,00
Asverstrooiing begraafplaats Westduin – met familie  €  99,00
Asverstrooiing begraafplaats Iepenhof (Delft) – zonder familie €  77,50
Asverstrooiing begraafplaats Iepenhof (Delft) – met familie €  99,00
Asverstrooiing op zee per schip – zonder familie €  90,00
Asverstrooiing op zee per vliegtuig – zonder familie  €  155,00
Asverzending binnenland per aangetekend post     €  39,00
Asverzending binnenland per koeriersdienst      v.a. €  65,00
Asverzending buitenland Op aanvraag
Aanvraag	vervroegde	asafgifte	bij	de	Officier	van	Justitie	–	afhandelingskosten		 €	 57,50
Extra ashouder   € 25,00

Overige
Gebruik vleugel/orgel Service
Afspelen van een presentatie in de aula  Service
Opname uitvaart op USB €  65,00
Geluidsopname uitvaart op CD €  60,00

Assortiment catering
Dranken 
Koffie/thee	 €		 2,30
Cappuccino/espresso/koffie	verkeerd	 €		 2,50
Warme chocomel €  2,50
Verse munt/gember thee €  2,60
Frisdranken v.a. €  2,30
Vruchtensappen   €  2,60
Melk/karnemelk  €  1,65
Wijn/port/sherry €  3,50
Heineken bier – flesje €  2,75
Alcoholvrij/Radler bier – flesje €  2,75
Binnenlands gedistilleerd – 3,5cl, o.a. jonge, oude & bessenjenever, vieux, korenwijn €  3,60
Buitenlands gedistilleerd – 3,5cl, o.a. rum, wodka, whisky, cognac, gin, Cointreau €  4,90
Prosecco Frizzante €  4,85
Champagne – huismerk  €  9,00

Broodjes (inclusief garnering)
Belegd broodje – ham, kaas, salami, kipfilet, gebraden gehakt etc.  €  2,85
Luxe belegd broodje – gerookte zalm, brie, eiersalade, filet americain etc. €  4,25
Ambassadebroodje – standaard beleg  €  3,00
Ambassadebroodje – luxe beleg  €  3,90
Krentenbol met roomboter €  2,00
Mini krentenbol met roomboter €  1,50
Sandwiches – normaal beleg (per stel) €  3,00
Sandwiches – luxe beleg (per stel) €  3,90


