Wanneer u uw keuze voor asbestemming heeft gemaakt, kunt
u een afspraak met ons maken. Bij het maken van de afspraak
informeren wij u over de wijze waarop het crematorium u zal
ontvangen. U kunt daarbij aangeven of u een persoonlijk ritueel wilt houden bij de uitvoering van de verstrooiing, het
plaatsen van de urn of het gedenkteken. Als u een voorkeur
heeft voor een specifieke datum of tijd, dan adviseren wij u
tijdig een afspraak met ons te maken om teleurstellingen te
voorkomen.

Legitimatie
Bij het afhalen van de as van uw dierbare dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Mocht u gemachtigd zijn
voor het afhalen van de as, dan verzoeken wij u ook het getekende
machtigingsformulier en een kopie van het legitimatiebewijs van
degene die u gemachtigd heeft mee te nemen.

Tarieven
Jaarlijks passen wij onze tarieven aan. Indien u voor 31 december
uw keuze maakt en doorgeeft aan ons, dan geldt het tarief van
het lopende jaar. Maakt u uw keuze na 31 december dan geldt het
tarief van het ‘nieuwe’ jaar.
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Afspraak maken

Na de wettelijke wachttijd van één maand na de crematie mogen
wij de as van uw dierbare vrijgeven en kunt u deze bij ons ophalen.

I n f o r m a t i e v o o r n a b e s t a a n den
Karel Boddenweg 5

ASBESTEMMING • OPHALEN VAN DE AS • BIJZETTEN OF VERSTROOIEN • URNEN,

5044 EL Tilburg

SIERADEN & ANDERE GEDENKTEKENS • MONUMENTEN IN HET AFSCHEIDSPARK

013 4686204
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Algemene nis
Als u nog geen beslissing kunt of wilt nemen over de bestemming van de as van de overledene, kunnen wij de as voor u bijzetten in onze algemene nis. Dit geeft u meer tijd om over
uw keuze na te denken. Deze nis is niet toegankelijk voor bezoekers.
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Het eerste jaar gratis, daarna E 100,-/half jaar

Verstrooien
Na de crematie
Na het overlijden van een dierbare is tijd nodig om dit grote verlies te verwerken. Veel nabestaanden helpt het om een mooie plek te hebben waar de herinnering aan de overledene
heel dichtbij is. Vaak is dit voor hen de plek van de asbestemming, de plaats waar de urn
staat of waar de as is uitgestrooid.
In deze brochure vindt u informatie over de mogelijkheden. Zo
kunt u in ons Afscheidspark de as verstrooien op een van de
strooivelden of de urn met as bijzetten in het columbarium of op
of onder een gedenksteen plaatsen in een van de urnentuinen. U
kunt ook de keuze maken om de as of een deel ervan in een sculp-

Verstrooiing is een ritueel waarbij u als nabestaanden kiest voor loslaten:
de as van de overledene wordt opgenomen in de natuur. Wanneer dit uw
keuze is, zijn er diverse mogelijkheden.
Strooivelden in het Afscheidspark
In ons Afscheidspark liggen twee speciale strooivelden waar de as kan worden verstrooid.

Wat wilt u dat er
met de as van
uw dierbare
gebeurt na
de crematie?

U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. Als u aanwezig wilt zijn bij de verstrooiing,
kunt u zelf de as verstrooien of dit laten doen door de medewerker die de verstrooiing begeleidt. Indien u hierbij een persoonlijk ritueel wilt houden, dan horen wij dat graag bij het
maken van de afspraak. Wij adviseren u de afspraak tijdig te maken als u een voorkeur heeft
voor een specifieke datum of tijd.
Als u niet bij het verstrooien in het Afscheidspark aanwezig wilt zijn, zorgen wij hier op een

tuur of ander gedenkteken te laten verwerken. Als u de as mee

respectvolle manier voor.

naar huis of andere dierbare plek wilt nemen, dan kunt u met ons
een afspraak maken om de as (na de wettelijke wachttijd van een
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Geen

maand na de crematie) bij ons op te halen.
Wanneer u meer tijd nodig heeft om uw keuze te maken, dan kunnen wij de urn met as in onze algemene nis
plaatsen. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u na het lezen van deze brochure nog vragen
heeft. Wij denken graag met u mee.

Team Crematorium Tilburg en omstreken

Eigen dierbare plek
U kunt ook de keuze maken om de as op een andere dierbare plek te verstrooien. In dat geval kunt u
na de wettelijke wachttijd (minimaal 1 maand na de crematie) een afspraak met ons maken om de as
op te halen. Overigens dient u wel toestemming te hebben van de eigenaar van de grond waar u de
as wilt verstrooien.

AFSPRAAK MAKEN
U kunt een afspraak met ons maken als u uw keuze gemaakt heeft. Bij het maken van de afspraak informeren wij u over de wijze waarop het crematorium u zal ontvangen. Als u een
voorkeur heeft voor een specifieke datum of tijd, dan adviseren wij u tijdig een afspraak met
ons te maken om teleurstellingen te voorkomen.
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Op zee of in de lucht
Verstrooiing op zee of vanuit een vliegtuig behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt dit het beste
zelf regelen, indien gewenst kunnen wij u informatie geven over organisaties die dit voor u kunnen
verzorgen.
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Natuurtuin, watertuin & urnentuin
Urnentuin
De urnentuin is een tuin in een strakke symmetrische vorm met kiezelstenen. In deze tuin wordt een
urn bovengronds geplaatst of ondergronds in een ‘urnengraf’ die is afgesloten met een zeshoekige
natuurstenen gedenkplaat of sculptuur. Ook kunt u een sculptuur plaatsen waarin de as is verwerkt.
In deze tuin mag u - binnen het daarvoor bestemde plantenkader - planten en bloemen in de aarde
zetten.

Natuurtuin
De natuurtuin is een grillige tuin met veel bomen waar de natuur haar gang gaat. In deze
tuin 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 mag u geen planten
en bloemen in de aarde zetten.

Bijzetten
In ons Afscheidspark zijn er diverse mogelijkheden voor het bijzetten van de as van uw overleden
dierbare. Veel nabestaanden maken hier gebruik van omdat zij zo op ieder moment en in alle rust
deze herinnerplek kunnen bezoeken.

Watertuin

Columbarium

De watertuin is een tuin met een mooie vijver, kruidentuin, bankjes en bomen. In deze tuin kunt

Het columbarium in het Afscheidspark bestaat uit een aantal muren met nissen die met elkaar ver-

u een sculptuur met as op een rechthoekige gedenkplaat laten plaatsen of een urn in een graf met

bonden zijn en die de urnen beschermen tegen regen en wind. In een van de nissen plaatsen wij de

daarop een rechthoekige of zeshoekige gedenkplaat. In deze tuin mag u geen planten en bloemen in

door u gekozen (sier)urn met de as van uw dierbare. Ook kunt u in deze nis bloemen, tekeningen en

de aarde planten. Wel mag u aan de voorzijde van de gedenkplaat een plantenbak van een bepaalde

foto’s plaatsen en een kaarsje branden.

afmeting zetten.

Plaatsing in het columbarium geldt voor de periode die u vooraf kiest. Na deze periode kunt u het
columbariumrecht verlengen met een bepaalde periode. U kunt ook kiezen voor een andere bestem-
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ming.

De door u gekozen urn met de as van uw dierbare plaatsen wij voor u. U kunt een urn kopen of huren bij ons. Plaatsing in

Als u kiest voor een andere bestemming zijn er geen kosten verbonden aan het ophalen van de as of

de tuinen geldt voor de periode die u vooraf kiest. Na deze periode kunt u het recht verlengen met een bepaalde periode.

verstrooiing in het Afscheidspark. U kunt een urn kopen of huren bij ons.

U kunt ook kiezen voor een andere bestemming en de as ophalen of verstrooien op een van onze strooivelden (kosteloos).

Co lu mbariu m
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Tui n e n

Urn

Urn

• Bovengrondse urn in eigendom			
prijs op aanvraag
• Huur urn					€ 30,-/jaar
• Naamplaatje van huur-urn (blijft uw eigendom)
prijs op aanvraag

• Bovengrondse urn in eigendom			
• Huur bovengronds urnmonument			
• Naamplaat huur-urn (blijft uw eigendom)		

Columbarium (5 jaar)

Tuinen (5 jaar)

• Columbariumrecht
			€ 460,• Onderhoudsrecht 				€ 190,• Behandelingskosten (eenmalig) 		€ 120,-

• Grafrecht
				€ 460,• Onderhoudsrecht 				€ 190,• Behandelingskosten (eenmalig) 		€ 215,• Grafkelder 					€ 350,-

Columbarium (10 jaar)

Tuinen (10 jaar)

• Columbariumrecht
			€ 870,• Onderhoudsrecht 				€ 315,• Behandelingskosten (eenmalig) 		€ 120,-

• Grafrecht 					€ 870,• Onderhoudsrecht 				€ 315,• Behandelingskosten (eenmalig) 		€ 215,• Grafkelder
				€ 350,-

Voor het plaatsen van twee urnen in één nis gelden andere tarieven, deze staan vermeld op onze website.

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

Voor het plaatsen van twee urnen gelden andere tarieven, deze staan vermeld op onze website.
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As ophalen

Overbrengen van de as

Tastbare herinneringen

U kunt de as van de overledene vanaf een maand na de crematie op-

Het is mogelijk de as van de overledene over te (laten) brengen

halen bij Crematorium Tilburg en meenemen naar huis of naar een

naar een ander crematorium, een begraafplaats of elders. Als u de

andere plek. U kunt met ons een afspraak maken voor het ophalen

as over wilt (laten) brengen naar een ander crematorium of een be-

van de as. Ons advies is dat u tijdig een afspraak maakt als u een

graafplaats, dient u zelf contact op te nemen met de betreffende

voorkeur heeft voor een bepaalde datum of tijd.

beheerder. U kunt de as zelf overbrengen, u kunt dit ook door een

U kunt bij ons terecht voor een urn, as- of vingerafdruksieraad of ander gedenkteken. U ziet hier een aantal
voorbeelden uit ons uitgebreide assortiment. Kijk voor meer informatie en mogelijkheden in onze webwinkel op www.crematoriumtilburg.nl. Als u wilt, vullen wij het gedenkteken dat u bij ons koopt met de
as van uw dierbare. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

van onze medewerkers of de beheerder van een ander crematorium
of een begraafplaats laten doen. Neem contact met ons op als u
hiervoor een afspraak wilt maken.

Monumenten

Urnen
Ons assortiment urnen biedt u volop keuze in
grootte en materiaal. Varierend van grote urnen
tot mini urnen voor een symbolische hoeveelheid as. Een aantal ervan is geschikt voor buiten
of voor natuurbegraven.

Op diverse plekken in het Afscheidspark staan monumenten. Ieder met een eigen betekenis, maar altijd gerelateerd aan afscheid nemen en
herinneren. Er zijn twee monumenten waarvan u deel kunt uitmaken. In het monument ‘Stralend licht’ en het monument ‘Memories’ kunt u een
persoonlijk naamplaatje met de naam van de overledene en/of een korte tekst laten plaatsen. Dit naamplaatje wordt speciaal voor u gemaakt
door een glaskunstenaar. U huurt hiervoor een plek voor drie jaar en het naamplaatje blijft uw eigendom. Na deze periode kunt u beslissen of

Glasobjecten

u een nieuwe huurperiode wilt vastleggen. U kunt ook een extra naamplaatje bestellen voor thuis. Neem contact op met onze afdeling gedenk-

Een deel van de as kunt u laten verwerken in een glasobject,
ook wel glasreliek genoemd. Ieder object is handgemaakt
en dus uniek. U vindt een ruime keuze aan vormen en kleurmogelijkheden in onze webwinkel.

tekens als u interesse hiervoor heeft.

Sieraden
Een as- of vingerafdruksieraad is een prachtige
persoonlijke herinnering die u altijd bij u draagt.
U heeft de keuze uit verschillende soorten sieraden
als ringen, hangers en armbanden in verschillende
vormen en materialen.

Gekleurde herinneringen monument voor overleden kinderen

What remains monument voor de MH17 slachtoffers

Relikwiehouders
In ons assortiment hebben we ook andere mogelijkheden
voor het bewaren van (een deel van) de as. U kunt dan denken aan waxinelichthouders, kleine sculpturen en knuffelstenen.

Persoonlijke afspraak
U kunt ook een persoonlijke afspraak met onze gedenktekenadviseuse maken. Zij ontvangt u graag in onze
speciale ruimte met gedenktekens. Zij laat u de verschillende mogelijkheden zien en helpt u graag bij het

Stralend licht

Memories

Bezoek voor meer informatie onze webwinkel op WWW.CREMATORIUMTILBURG.NL
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• Huur plek in monument voor 3 jaar			
• Glazen naamplaatje 				

maken van uw keuze. U kunt haar bereiken via 013 468 62 04 of gedenken@crematoriumtilburg.nl

€ 230,€ 89,95
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