Informatie voor
nabestaanden
over het bijzetten en verstrooien van de as,
gedenktekens en waardevolle herinneringen

Crematorium Tilburg en omstreken

De laatste rustplaats
Na het verlies van een dierbare is tijd nodig om een plek te geven aan dit
verlies. Veel nabestaanden helpt het om een mooie plek te hebben waar ze
naar toe kunnen gaan en waar de herinnering aan de overledene heel dichtbij lijkt. Er zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Welke mogelijkheid
u kiest, is zeer persoonlijk. U kunt kiezen voor het bijzetten van de as van de
overledene of voor verstrooiing, beide zijn op diverse plekken en manieren
mogelijk. Daarnaast kunt u de as van de overledene (na de wettelijke wachttijd van een maand) ophalen en meenemen naar huis, een andere begraafplaats of een dierbare plek. In deze folder willen wij u informeren over de
mogelijkheden en de kosten die hieraan verbonden zijn. Voor vragen of meer
informatie kunt altijd terecht bij een van onze medewerkers.

Het columbarium
In de tuin van het crematorium is een muur met
nissen waarin (sier)urnen met de as van de
overledene worden geplaatst - het columbarium. U kunt hier bloemen brengen, tekeningen
en foto’s plaatsen en een kaarsje branden.

Plaatsing in het columbarium geldt voor een periode van vijf jaar of tien jaar.
Na deze periode kan het columbariumrecht verlengd worden met opnieuw
vijf jaar of tien jaar of u kiest voor een andere bestemming. Als u niet kiest voor
verlenging maar voor een andere bestemming, dan zijn er geen kosten verbonden aan het ophalen van de as of verstrooiing in het afscheidspark. Wilt
u een afwijkende periode afspreken dan kunt u hierover contact opnemen met
het crematorium. De door u gekozen urn wordt in het columbarium geplaatst.
U kunt een urn bij het crematorium kopen of huren.
Kosten urn
• De urn in eigendom
prijs op aanvraag
• Huur van een urn voor plaatsing in het columbarium
€ 30,- per jaar
• Naamplaatje van de huur-urn (plaatje blijft uw eigendom) prijs op aanvraag
Kosten columbarium
• Columbariumrecht voor een periode van 5 jaar
• Onderhoudsrecht - 5 jaar
• Behandelingskosten - eenmalig

€ 460,€ 190,€ 120,-

• Columbariumrecht voor een periode van 10 jaar
• Onderhoudsrecht - 10 jaar
• Behandelingskosten - eenmalig

€ 870,€ 315,€ 120,-

Voor het plaatsen van twee urnen gelden andere tarieven. Zie hiervoor onze website.

Bijzetting • algemene nis
Wanneer u nog geen beslissing kunt nemen over de asbestemming, kan de as
worden bijgezet in de algemene nis. Deze ruimte is echter niet voor bezoek toegankelijk. Wilt u tóch weten welke bezoekmogelijkheden er zijn, neemt u dan
contact op met het crematorium. De kosten voor deze bijzetting worden vooraf
per half jaar gefactureerd.

Kosten algemene nis is het eerste jaar gratis,
daarna € 100,- per half jaar

Thuis
U kunt de as van de overledene na een maand ophalen bij het Crematorium
Tilburg en meenemen naar huis of naar een plek van uw keuze.
Wilt u de as van de overledene ophalen, vragen wij u vriendelijk om vooraf een
afspraak te maken met het crematorium.
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De urnentuin, natuurtuin & watertuin
De urnentuin is een tuin met kiezelstenen in een
strakke symmetrische vorm waar een urn bovengronds wordt geplaatst of ondergronds in een ‘urnengraf’ afgesloten met een zeshoekige natuurstenen gedenkplaat of sculptuur. Ook kunt u een
sculptuur plaatsen waarin de as is verwerkt.
In deze tuin mogen - binnen het daarvoor bestemde plantenkader - planten en bloemen in de
aarde gezet worden.
De natuurtuin is een grillige tuin met veel
bomen waar de natuur haar gang mag gaan. In
deze natuurtuin kunt u een sculptuur met as op
een rechthoekige gedenkplaat laten plaatsen of
een urn in een graf met daarop een rechthoekige
gedenkplaat. In deze tuin mogen geen planten en
bloemen in de aarde gezet worden.
De watertuin is een tuin met daarin een mooie
vijver met kruidentuin, bankjes en bomen. In deze
watertuin kunt u een sculptuur met as op een
rechthoekige gedenkplaat laten plaatsen of een
urn in een graf met daarop een rechthoekige of
zeshoekige gedenkplaat. In deze tuin mogen geen
planten en bloemen in de aarde geplant worden.
Wel mag u aan de voorzijde van de gedenkplaat
een plantenbak plaatsen met een bepaalde afmeting.

Plaatsing van de urn in de tuinen geldt voor een periode van vijf of tien jaar.
Na deze periode kan het recht verlengd worden met opnieuw vijf of tien jaar
of u kunt een andere bestemming kiezen. Als u niet kiest voor verlenging
maar voor een andere bestemming, dan zijn er geen kosten verbonden aan
de wijziging van de as bestemming.
Kosten urn
• Bovengrondse urn in eigendom
• Huur bovengrondse urnmonument
• Naamplaat huur urn (blijft uw eigendom)

prijs op aanvraag
€ 50,- per jaar
prijs op aanvraag

Kosten tuinen
• Grafrecht voor een periode van 5 jaar
• Onderhoudsrecht - 5 jaar
• Behandelingskosten - eenmalig
• Grafkelder

€ 460,€ 190,€ 215,€ 350,-

• Grafrecht voor een periode van 10 jaar
• Onderhoudsrecht - 10 jaar
• Behandelingskosten - eenmalig
• Grafkelder

€ 870,€ 315,€ 215,€ 350,-

Voor het plaatsen van twee urnen gelden andere tarieven. Zie hiervoor onze website.

Monumenten
Het is mogelijk om een herinneringsplaatje te laten plaatsen in het monument
‘Memories’ en/of het monument ‘Stralend Licht’. Hierbij wordt een glazen
naamplaatje met de naam van de overledene en/of een kleine tekst geplaatst in
het monument. De plek in het monument huurt u voor drie jaar en het naamplaatje blijft uw eigendom. Nà deze periode van drie jaar kunt u uiteraard een
nieuwe huurperiode vastleggen.

Kosten € 230,- voor een periode van drie jaar
€ 85,- glazen naamplaatje
U kunt ook een extra plaatje bestellen voor thuis.

Overbrenging van de as
Het is mogelijk de as van de overledene over te (laten) brengen naar een
ander crematorium, een begraafplaats of elders. Indien u de as van de
overledene over wilt (laten) brengen naar een ander crematorium of een
begraafplaats, dan dient u zelf contact op te nemen met de betreffende
beheerder. Voor het ophalen van de as van de overledene, vragen wij u
vriendelijk om vooraf een afspraak te maken met het crematorium.

Indien u kiest voor as begraven
op een natuurlijke wijze in het

• Overbrenging door uzelf
• Overbrenging door een medewerker van het crematorium
• Afhalen van de as van de overledene door de beheerder
van een ander crematorium of een begraafplaats.

afscheidspark of op een natuurbegraafplaats elders dan zijn er
bij het crematorium bio urnen
verkrijgbaar. Vanaf €49,95
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Verstrooiing van de as
Verstrooiing is een ritueel waarbij de nabestaanden
kiezen voor loslaten: de as van de overledene wordt
opgenomen in de natuur en zal zo aanwezig zijn in de
aarde. Verstrooien kan op verschillende manieren
plaatsvinden. Als u wilt verstrooien op een van de
strooivelden van het crematorium, dan kan dit alleen
als u daarbij ook aanwezig wilt zijn. Als u de keuze
maakt niet aanwezig te willen zijn bij de verstrooiing,
maar u wilt wel dat het crematorium de verstrooiing
regelt dan vindt de verstrooiing plaats op zee.

Strooiveld van het Crematorium Tilburg
In aanwezigheid van nabestaanden wordt de as van de overledene verstrooid op het speciale strooiveld naast het crematorium.
Dierbaar plekje
In Nederland is het mogelijk dat nabestaanden de as van een overledene kunnen verstrooien op een dierbaar plekje. Hiervoor is vanzelfsprekend toestemming nodig van de eigenaar van het terrein of de plek
waarop u de as wilt verstrooien.
Verstrooiing van de as van de overledene op zee vanaf een schip
• in aanwezigheid van nabestaanden • Informatie op aanvraag
• zonder aanwezigheid van nabestaanden
Verstrooiing van de as van de overledene boven zee per vliegtuig
• in aanwezigheid van nabestaanden • Informatie op aanvraag
• zonder aanwezigheid van nabestaanden
Kosten € 175,Voor meer informatie over asverstrooiing op zee verwijzen wij u naar:
www.asverstrooiing.nl

Waardevolle herinneringen
Crematorium Tilburg en omstreken heeft een ruim assortiment aan voorwerpen en gedenktekens om de herinnering
aan een dierbare tastbaar te houden. Er zijn veel mogelijkheden: as bewaren in de vorm van sieraden (medaillons,
armbanden of ringen) waarin een beetje as is verzegeld,
sierurnen, asdoosjes, al dan niet met inscriptie en glazen
kunstobjecten waar ook een deel van de as in is verwerkt.
Meer informatie en voorbeelden van deze waardevolle herinneringen staan op onze website. U kunt, om de gedenktekens te bekijken en de mogelijkheden te bespreken, te
allen tijde een geheel vrijblijvende afspraak maken met
onze gedenktekenadviseuses. Zij zijn te bereiken op ons
algemene telefoonnummer 013 – 4686204.

Knuffelstenen - organisch gevormde steenvormen
van keramiek waarin as kan worden bewaard.
Prijs €50,-
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Urnen

Enkele voorbeelden in diverse materialen en in verschillende groottes.
Als u ons uitgebreide assortiment wilt bekijken kunt vrijblijvend
een afspraak maken.

Urnen.
Vanaf €79,-

Urn Hartepijn, €379,-

Urn Buddha. Vanaf €345,Urnen Adore.
Vanaf €95,-

Mini-urn, keramiek
€133,-

Urn, Waxinelicht, mini-urn en hartje met decoratie.
Vanaf € 79,-

Urn met vlinders,
€289,-

Urn Soulbird.
Vanaf €95,-

Urn kunstwerk, prijs in overleg.

Urn met gouden hartje.
Vanaf €169,-

Glasobjecten

Urn. Vanaf €194,Gekleurde urn, €229,-

- ambachtelijk glaswerk met de mogelijkheid om as in te bewaren -

Bol van glas
€59,50

‘Levensboom’
€234,-

‘Flora’ €234,-

‘Sterrenstof’ €219,‘Rhea’€234,-

‘Oneindigheid’ €260,-

‘Onderweg’ €300,-

Ring van glas
€55,5

Diverse objecten

- diverse artikelen waar as in bewaard kan worden -

Fleuropjes - glas
diverse afmetingen
en vormen. Vanaf €35,-

Vlinders. Vanaf €95,-

Bio-urn. Vanaf €135,-

Tinnen
hartendoosjes
met diverse decoraties.
Vanaf €31,-

Waxinelichten - diverse afmetingen en vormen. Vanaf €67,-

Mini hart of ster. €99,- Bijpassende houder €9,95
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Tinnen roos €71,-

Dierbare herinneringen gegoten in perspex. Verkrijgbaar in
verschillende vormen. Vanaf €164,-

Waxinelichten die zacht licht reflecteren - zilver/goudkleurig € 139,-

Sieraden

In al deze sieraden wordt een kleine hoeveelheid as bewaard.
Tenzij anders vermeld zijn onderstaande sieraden van zilver gemaakt.

Ashangers

Hanger met ster (voor) &
bloem (achter) vanaf €168,-

Diverse asbedels
vanaf €61,-

Hanger met vlinder
vanaf €209,-

Ashanger met zirkonia
vanaf €99,-

Hanger met zilverplaatje in
hars - vanaf €199,-

Hanger met zirkonia in hars
vanaf €199,-

Ashanger geel verguld
vanaf €168,-

Ashanger
vanaf €168,-

Assieraad met vingerafdruk. Prijs op aanvraag.

Ringen

Ring - staal - vanaf €155,-

Ring - staal - vanaf €99,-

Ring met roos - vanaf €325,-

Ring - goud - vanaf €325,-

Armband €199,-

Armband €57,Asbedels - vanaf €95,-

Armbanden

Armband - staal €129,-

Armband €225,-

Ashangers met bedels

Ashanger hartje - mini
vanaf €113,-

Ashanger kruis - mini
vanaf €113,-

Ashanger geloof, hoop & liefde
vanaf €139,-

Ashanger ster - mini
vanaf €152,7

De klaproos symboliseert
de kwetsbaarheid en het vluchtige
van het leven

Informatie
Indien u voor 31 december van het jaar uw keuze
maakt en doorgeeft aan een medewerker van het
Crematorium Tilburg dan geldt het tarief van het
lopende jaar. Maakt u uw keuze nà 31 december
van het lopende jaar dan geldt het tarief van het
'nieuwe' jaar.
Mocht u meer informatie wensen kunt u altijd contact met het Crematorium Tilburg opnemen of de
website raadplegen.
Legitimatie
Bij het afhalen van de as van de overledene dient u
zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Crematorium Tilburg en omstreken
Karel Boddenweg 5, 5044 EL Tilburg
T 013 468 62 04 • F 013 468 62 73
info@crematoriumtilburg.nl
www.crematoriumtilburg.nl

©

Crematorium Tilburg en omstreken • november 2017 • Vormgeving: Dianne Klanderman

