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BEELD & GELUID
Aula Aurora, Aula Atrium, Grand Café Ode en Andante Café hebben zeer uitgebreide mogelijkheden voor muziek en
presentaties (foto’s en films). Een van onze medewerkers zorgt in deze locaties voor de bediening van beeld en geluid.
Als je wilt, maken wij een geluids- en/of beeldopname van de bijeenkomst in de afscheidsruimte.
Via de livestream is het mogelijk om op afstand mee te kijken, jij bepaalt zelf wie je de code geeft om in te loggen op
deze livestream.

Om ervoor te zorgen dat alle muziek en/of beelden op de juiste manier worden afgespeeld, verzoeken wij je aan de volgende

deadlines te houden.

•  Als je alleen muziek wilt laten horen, ontvangen wij jouw muziekkeuze en/of draaiboek graag uiterlijk 1 dag voor aanvang

 (uiterlijk 12.00 uur, zon- en feestdagen niet meegeteld).

•  Wanneer je ook beeldmateriaal gebruikt, verzoeken wij jouw muziekkeuze, beeldmateriaal en draaiboek uiterlijk 2 dagen voor

 aanvang bij ons aan te leveren (uiterlijk 15.00 uur, zon- en feestdagen niet meegeteld).

In De Huiskamer zorg je zelf voor het laten horen van muziek en/of het tonen van presentaties. Er zijn aansluitingen aanwezig voor

het LCD-scherm en de speakers. Hierop kun je jouw laptop of andere apparatuur met zelf meegebrachte muziek en/of beelden

aansluiten. In De Huiskamer zijn geen mogelijkheden voor livestream en beeld- en/of geluidsopname.

Draaiboek
Wij vinden het fijn als je ons een duidelijk draaiboek aanlevert waarin staat in welke volgorde, wanneer en hoe de muziek en beelden
moeten worden afgespeeld. Om fouten te voorkomen, zijn wijzigingen in de muziek en/of het beeldmateriaal helaas niet mogelijk op
de dag zelf. Voor De Huiskamer hoeft je geen draaiboek aan te leveren, omdat je in deze locatie zelf zorgt voor het vertonen en/of laten
horen van zelf meegebrachte beelden en/of muziek.

Muziekboek
Op onze website staat een uitgebreid online muziekboek waarin je jouw muziekkeuze kunt maken. In de handleiding staat beschreven

hoe je jouw muziekkeuze aan ons kunt doorgeven. Mocht er een muzieknummer zijn dat niet in ons muziekboek staat, dan kun

je dit muzieknummer in MP3 formaat toevoegen aan jouw muziekkeuze (max. 25 MB per nummer). Als je wilt, kun je hier later nog

wijzigingen in aanbrengen (tot uiterlijk om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan het afscheid, zon- en feestdagen niet meegeteld).

Mocht je vragen hebben over het aanleveren van muziek uit het muziekboek of van eigen nummers, dan horen wij dat graag van je.
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Na het overlijden van een dierbare is tijd nodig om dit grote verlies te verwerken. Veel nabe-
staanden helpt het om een mooie plek te hebben waar de herinnering aan de overledene dicht-
bij is. Vaak is dit voor hen de plek van de asbestemming: de plaats waar de urn staat of waar de 
as is uitgestrooid.

Wat wil je dat er met de as gebeurt na de crematie?
In deze brochure vind je informatie over de mogelijkheden van asbestemming. Zo kun je de as 
verstrooien op een van de strooivelden in ons Afscheidspark. Je kunt er ook voor kiezen om de urn 
met as bij te zetten in ons columbarium of op/onder een gedenksteen te plaatsen in een van onze 
urnentuinen. 
Als je de as mee naar huis of andere dierbare plek wilt nemen, kun je met ons een afspraak maken 
om de as (na de wettelijke wachttijd van een maand na de crematie) bij ons op te halen.

Neem gerust contact met ons op als je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt. Wij denken 
graag met je mee. 

Team Crematorium Tilburg en omstreken

Algemene nis
Als je nog geen beslissing kunt of wilt nemen over de bestemming van de as, kunnen wij de as van 
jouw dierbare bijzetten in onze algemene nis. Dit geeft je meer tijd om over je beslissing na te den-
ken. Deze nis is niet toegankelijk voor bezoekers. 

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

AFSPRAAK MAKEN
Is de keuze voor asbestemming gemaakt? Neem dan contact met ons op voor het maken van een 
afspraak. We vertellen je dan meer over de manier waarop het crematorium je zal ontvangen. Ook 
vragen we je naar wensen die je hebt, zoals een persoonlijk ritueel dat je wilt houden bij de ver-
strooiing.
Heb je een voorkeur voor een specifieke datum of tijd? Maak dan tijdig een afspraak om teleurstel-
lingen te voorkomen (013 4686204 of info@crematoriumtilburg.nl)
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Verstrooien
Verstrooiing is een ritueel waarbij de nabestaanden kiezen voor loslaten: de as van de overlede-
ne wordt opgenomen in de natuur. Er zijn verschillende mogelijkheden voor verstrooien.

Strooivelden in het Afscheidspark
In ons Afscheidspark liggen twee speciale strooivelden waar de as van jouw dierbare kan 
worden verstrooid. Je kunt hiervoor een afspraak met ons maken. 
Als je aanwezig wilt zijn bij de verstrooiing, kun je zelf de as verstrooien of dit laten doen 
door de medewerker die de verstrooiing begeleidt. Indien je hierbij een persoonlijk ritueel 
wilt houden, horen wij dat graag bij het maken van de afspraak. Ook hier geldt dat wij advi-
seren tijdig een afspraak te maken als je een voorkeur hebt voor een specifieke datum of tijd. 
Als je niet bij de verstrooiing in het Afscheidspark aanwezig wilt zijn, zorgen wij hier op een 
respectvolle manier voor.

Voor verstrooiing worden geen kosten in rekening gebracht.

Op zee of in de lucht
Verstrooiing op zee of vanuit een vliegtuig is ook een mogelijkheid. Je kunt dit het best zelf regelen. 
Indien gewenst kunnen wij je informeren over de mogelijkheden en over organisaties die dit voor 
je kunnen verzorgen.

Eigen dierbare plek
Een andere mogelijkheid is de as op een plek te verstrooien die voor de overledene of nabestaanden 
dierbaar is. In dat geval kun je (na de wettelijke wachttijd van minimaal 1 maand na de crematie) 
een afspraak met ons maken om de as op te halen. Houd er rekening mee dat je toestemming moet 
hebben van de eigenaar van de grond waar je de as wilt verstrooien.

4 5



Bijzetten
In het Afscheidspark bieden we diverse mogelijkheden voor het bijzetten van de urn met as. Veel nabe-
staanden maken hier gebruik van. Het geeft hen de mogelijkheid om op ieder moment en in alle rust 
deze herinnerplek te bezoeken. 

Columbarium
Het columbarium in het Afscheidspark bestaat uit een aantal muren met nissen. Deze muren zijn met elkaar 
verbonden en beschermen de urnen tegen regen en wind. Je kunt zelf de nis uitkiezen waarin wij de (sier)urn 
met de as van jouw dierbare plaatsen. Ook kun je deze nis persoonlijker maken met bloemen, tekeningen en 
foto’s, en er een kaarsje branden. 
Vooraf kies je de periode van plaatsing in het columbarium. Als deze periode verstreken is, kun je het colum-
bariumrecht verlengen of kiezen voor een andere bestemming van de as. Als je kiest voor een andere bestem-
ming, kun je een afspraak met ons maken voor het ophalen van de as of het (laten) verstrooien van de as op 
een van de strooivelden in ons Afscheidspark (hier zijn geen kosten aan verbonden). 
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Columbarium  • kosten voor het plaatsen van een urn
• Bovengrondse urn in eigendom - prijs op aanvraag
• Huur urn € 30,- per jaar
• Naamplaatje huur-urn (blijft jouw eigendom) - prijs op aanvraag

Columbarium • 5 jaar 

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

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

Columbarium • 10 jaar

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



De tuinen
In het Afscheidspark zijn verschillende tuinen waar de urn met as bijgezet kan worden. Nadat je be-
paalt hebt welke urn je wilt (huur of koop) en in welke tuin de urn moet komen, plaatsen wij de urn 
met de as van je dierbare op de door jouw gewenste plek. 
Vooraf kies je de periode van plaatsing in een van de tuinen. Als deze periode verstreken is, kun je dit 
recht verlengen. Je kunt ook kiezen voor een andere bestemming en een afspraak met ons maken voor 
het ophalen van de as of het (laten) verstrooien van de as op een van onze strooivelden (kosteloos). 
Urnentuin
De urnentuin is een strakke, symmetrische tuin met kiezelstenen. In deze tuin heb je de keuze uit 
het bovengronds laten plaatsen van de urn of ondergronds in een ‘urnengraf ’ dat is afgesloten met 
een zeshoekige natuurstenen gedenkplaat of sculptuur. Het is ook mogelijk een sculptuur te plaatsen 
waarin de as is verwerkt. In deze tuin mag je planten en bloemen in de aarde zetten in het daarvoor 
bestemde plantenkader.

Natuurtuin
De natuurtuin is een grillige tuin met veel bomen waar de natuur haar gang gaat. In deze tuin kun je 
een sculptuur met as op een rechthoekige gedenkplaat laten plaatsen of een urn in een graf met daar-
op een rechthoekige gedenkplaat. In deze tuin mag je geen planten en bloemen in de aarde zetten om 
het natuurlijke karakter van deze tuin te behouden.
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Watertuin
De watertuin is een tuin met een prachtige vijver, kruidentuin, bankjes en bomen. In deze tuin kun je op diver-
se plekken een sculptuur met as op een zeshoekige gedenkplaat laten plaatsen. Ook is het mogelijk om de urn 
in een graf onder een zeshoekige gedenkplaat te laten plaatsen. In deze tuin mag je planten en bloemen in de 
aarde zetten in het daarvoor bestemde plantenkader. 
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Tuinen  • kosten voor het plaatsen van een urn
• Bovengrondse urn in eigendom - prijs op aanvraag
• Huur bovengronds urnmonument € 50,- per jaar
• Naamplaat huur-urn (blijft jouw eigendom) - prijs op aanvraag

Tuinen • 5 jaar 

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

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

Tuinen • 10 jaar

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



Ophalen van de as
Wettelijk is vastgelegd dat de as vanaf een maand na de crematie opgehaald mag worden. Je kunt 
hiervoor met ons een afspraak maken. Wij adviseren je deze afspraak tijdig te maken als je een voor-
keur hebt voor een bepaalde datum of tijd.

Overbrengen van de as
Het is mogelijk de as van de overledene over te (laten) brengen naar een ander crematorium, een begraaf-
plaats of elders. Je dient hiervoor zelf contact op te nemen met de beheerder van het andere crematorium 
of de begraafplaats. Je kunt de as zelf overbrengen of dit laten doen door een van onze medewerkers of de 
beheerder elders. Neem contact met ons op als je hier gebruik van wilt maken.
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Monumenten 
Op diverse plekken in het Afscheidspark staan monumenten. Ieder met een eigen betekenis, maar 
altijd gerelateerd aan afscheid nemen en herinneren.

Vlakbij de strooivelden staan de monumenten ‘Memories’ en ‘Stralend Licht’. In deze 2 monumenten kun-
nen wij een persoonlijk herinneringsplaatje voor je plaatsen. Dit plaatje met de naam van de overledene 
en/of een korte tekst wordt speciaal voor je gemaakt door een glaskunstenaar en blijf jouw eigendom. 
Je huurt hiervoor gedurende drie jaar een plek in een van de monumenten. Na deze periode kun je be-
slissen of je een nieuwe huurperiode wilt vastleggen. Ook kun je een extra glasplaatje bestellen voor thuis. 
Neem contact op met ons op als je hier interesse in hebt, we informeren je graag over de mogelijkheden.

Kosten Monumenten • Huur plek in monument voor 3 jaar € 230,- • Glazen naamplaatje € 89,95.

Tastbare herinneringen
Crematorium Tilburg heeft een ruime keuze aan allerlei gedenktekens zoals urnen, as-
en vingerafdruk sieraden, glasobjecten en sculpturen. 

Als je wilt, vullen wij het gedenkteken dat je bij ons koopt met de as van je dierbare. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. Je kunt ook een afspraak met ons maken voor een vrijblijvend bezoek aan onze 
speciale ruimte met gedenktekens. We laten je alle mogelijkheden zien en adviseren je graag bij het 
maken van jouw keuze (telefoonnummer 013 4686204 of gedenken@crematoriumtilburg.nl).

Kijk voor meer informatie in onze webwinkel op: www.crematoriumtilburg.nl
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BEELD & GELUID
Aula Aurora, Aula Atrium, Grand Café Ode en Andante Café hebben zeer uitgebreide mogelijkheden voor muziek en
presentaties (foto’s en films). Een van onze medewerkers zorgt in deze locaties voor de bediening van beeld en geluid.
Als je wilt, maken wij een geluids- en/of beeldopname van de bijeenkomst in de afscheidsruimte.
Via de livestream is het mogelijk om op afstand mee te kijken, jij bepaalt zelf wie je de code geeft om in te loggen op
deze livestream.

Om ervoor te zorgen dat alle muziek en/of beelden op de juiste manier worden afgespeeld, verzoeken wij je aan de volgende

deadlines te houden.

•  Als je alleen muziek wilt laten horen, ontvangen wij jouw muziekkeuze en/of draaiboek graag uiterlijk 1 dag voor aanvang

 (uiterlijk 12.00 uur, zon- en feestdagen niet meegeteld).

•  Wanneer je ook beeldmateriaal gebruikt, verzoeken wij jouw muziekkeuze, beeldmateriaal en draaiboek uiterlijk 2 dagen voor

 aanvang bij ons aan te leveren (uiterlijk 15.00 uur, zon- en feestdagen niet meegeteld).

In De Huiskamer zorg je zelf voor het laten horen van muziek en/of het tonen van presentaties. Er zijn aansluitingen aanwezig voor

het LCD-scherm en de speakers. Hierop kun je jouw laptop of andere apparatuur met zelf meegebrachte muziek en/of beelden

aansluiten. In De Huiskamer zijn geen mogelijkheden voor livestream en beeld- en/of geluidsopname.

Draaiboek
Wij vinden het fijn als je ons een duidelijk draaiboek aanlevert waarin staat in welke volgorde, wanneer en hoe de muziek en beelden
moeten worden afgespeeld. Om fouten te voorkomen, zijn wijzigingen in de muziek en/of het beeldmateriaal helaas niet mogelijk op
de dag zelf. Voor De Huiskamer hoeft je geen draaiboek aan te leveren, omdat je in deze locatie zelf zorgt voor het vertonen en/of laten
horen van zelf meegebrachte beelden en/of muziek.

Muziekboek
Op onze website staat een uitgebreid online muziekboek waarin je jouw muziekkeuze kunt maken. In de handleiding staat beschreven

hoe je jouw muziekkeuze aan ons kunt doorgeven. Mocht er een muzieknummer zijn dat niet in ons muziekboek staat, dan kun

je dit muzieknummer in MP3 formaat toevoegen aan jouw muziekkeuze (max. 25 MB per nummer). Als je wilt, kun je hier later nog

wijzigingen in aanbrengen (tot uiterlijk om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan het afscheid, zon- en feestdagen niet meegeteld).

Mocht je vragen hebben over het aanleveren van muziek uit het muziekboek of van eigen nummers, dan horen wij dat graag van je.
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Tot slot
• Wij mogen de as van jouw dierbare pas
 vrijgeven als de wettelijke wachttijd van één
 maand na de crematie verstreken is. 
 Eerder kun je de as dus niet komen ophalen.

• Bij het afhalen van de as zijn wij verplicht je
 te vragen om een geldig legitimatiebewijs.  
 Mocht je gemachtigd zijn voor het afhalen
 van de as, dan verzoeken wij je ook het ge-
 tekende machtigingsformulier en een kopie
 van het legitimatiebewijs van degene die
 jou gemachtigd heeft mee te nemen.

• Onze tarieven kunnen jaarlijks wijzigen.
 Als je vóór 31 december de keuze voor as-
 bestemming aan ons doorgeeft, geldt het 
 tarief van het lopende jaar.


