Tarieven Sterrenheuvel per 1 september 2022
Opbaren
SterrenSuite 24-uursuite | incl. koffie- thee faciliteiten
MaanSuite 24-uursuite de luxe | incl. koffie- thee faciliteiten

24 uur
24 uur

€ 115,00
€ 140,00

Verblijf in gekoelde ruimte
Familiebezoek obv uitvaartbegeleiding (max. 10 personen)

24 uur
1 uur

€ 95,00
€ 100,00

Gebruik verzorgingsruimte
Gebruik verzorgingsruimte

1 uur
2 uur

€ 95,00
€ 170,00

In ontvangst nemen van de overledene (incl. weekend)

> 17.00 uur

€ 125,00

Condoleance verplicht met gastdame/heer van Sterrenheuvel

1 uur

Condoleance met horecamedewerker/ster<50 personen
Condoleance met horecamedewerker/ster>50 personen
Verlenging condoleance per 15 min.

1 uur
1 uur
15 min

€ 98,00
€ 196,00
€ 50,00

Alleen gebruik van ceremonieruimte en/of horecalounge excl. crematie

2,5 uur

€ 1.550,00

Diensten

Condoleance
€ 95,00

Ceremonieruimte

Audio/ Visueel
Audio-opname van ceremonie op USB -stick
Audio en Video opname van cremonie op USB-stick
Gebruik livestream

€ 50,00
€ 145,00
€ 125,00

Lounge
Verlenging gebruik lounge per 15 min.

15 min

€ 75,00

Crematie met gebruik van ceremonieruimte en horecalounge ma t/m zat
Crematie met gebruik van ceremonieruimte en horecalounge ma t/m zat
voor kind van 0 - 12 jaar
Liefdevol wegbrengen naar het crematorium met familie
Liefdevol wegbrengen naar het crematorium zonder familie voor 9.30 uur
Crematie foetus

2,5 uur

€ 1.820,00
€ 1.140,00

Crematie

€ 835,00
€ 620,00
€ 370,00

Tarieven van cremeren zijn inclusief asafhandeling, het bewaren van de as voor
maximaal 6 maanden en het ophalen of laten verstrooien zonder familie

Tijdblokken
Onze ceremonieruimte i.c.m. gebruik van de horecalounge kent ruime tijdsblokken
> 09:30-12:00 uur
> 12:30-15:00 uur
> 15.30- 18:00 uur
Avond op aanvraag tijdsblok 2,5 uur vanaf 19.00 uur.

€ 2.095,00

Asbestemming
De asafhandeling zit in het crematietarief. Indien de as niet binnen zes maanden wordt
of kan worden opgehaald zal een maandelijkse vergoeding in rekening worden gebracht

€ 15,00

Spoedprocedure as aanvraag toestemming officier van justitie

€ 95,00

Alle tarieven zijn inclusief BTW indien van toepassing. Prijswijzigingen voorbehouden.
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