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**

Iepenhof crematorium en uitvaartcentrum

Openingstijden voor crematies: maandag tot en met zondag (reservering in overleg met crematorium).
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 grafl oop.

Wij adviseren u vooraf extra tijdsblokken te reserveren als u verwacht meer tijd nodig te hebben. Gereserveerde 
tijd voor de aula kan niet worden overschreden. Als een opvolgende dienst later moet beginnen als gevolg van 
onvoorziene uitloop dan is Iepenhof 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 koffi  e/ontvangkamer incl. familiekamer
Crematie 0 - 1 jaar (waaronder ook jonger dan 24 weken) €  875,00
Crematie 1 - 12 jaar €  1130,00
Crematie vanaf 12 jaar  €  1570,00
Huur aula of koffi  ekamer (45 minuten)/inclusief crematie  €  1150,00
Crematie op zondag, toeslag op geldend tarief  €  365,00
Aanwezigheid familie bij inbrengen kist (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 koffi  ekamer) voor 60 minuten € 1330,00

Cremeren, zonder gebruik aula, koffi  ekamer, familiekamer, inclusief bijzetten as in algemene nis (6 maanden)
Crematie foetus jonger dan 24 weken Kosteloos
Crematie 0 - 1 jaar  € 280,00
Crematie 1 - 12 jaar  €  415,00
Crematie vanaf 12 jaar €  735,00
Aanwezigheid familie bij inbrengen kist voor maximaal 15 minuten (10 personen) €  107,50

Aula/koffi  ekamer
Extra tijd aula per 15 minuten €  122,50
Extra tijd koffi  ekamer per 15 minuten €  122,50
Uitloop plechtigheid  niet mogelijk** 
Huur aula (45 minuten)  €  460,00
Huur koffi  ekamer (45 minuten) €  460,00
Huur aula en koffi  ekamer (90 minuten)/zonder crematie/grafl oop €  815,00
**Bij onverhoopte uitloop brengen wij € 170,00 per 15 minuten of deel daarvan in rekening.



Begrafenis
Gebruik faciliteiten excl. begrafenis: 45 minuten aula, 30 minuten grafl oop en 
45 minuten koffi  e/ontvangkamer inclusief familiekamer €  815,00
Huur aula/grafl oop €  460,00
Huur koffi  ekamer/grafl oop € 460,00
Geluid bij graf € 84,00

Asafhandeling
Bijzetting in algemene nis – 1e zes maanden  Service
Verlenging plaatsing algemene nis met half jaar €  61,25
Verlenging plaatsing algemene nis met 1 jaar €  122,50
Basistarief asafhandeling, inclusief ashouder    In tarief
Asverstrooiing begraafplaats Iepenhof – zonder familie €  60,00
Asverstrooiing begraafplaats Iepenhof – met familie (maximaal 3/4 uur)  €  103,50
Vullen sierurn/sieraad (indien niet door ons geleverd) €  31,00
Asverstrooiing op zee per schip – gezamenlijke verstrooiing – zonder familie €  95,00
Asverstrooiing op zee per vliegtuig – gezamenlijke verstrooiing – zonder familie  €  163,00
Asverzending binnenland per aangetekende post   €  43,50
Asbezorging binnen Nederland    €      87,50
Aanvraag vervroegde asafgifte bij de Offi  cier van Justitie – afhandelingskosten  € 60,50
Extra ashouder  € 26,75

Overige
Gebruik vleugel/ orgel  Inclusief
Afspelen van een presentatie in de aula   Inclusief
Opname uitvaart op USB-stick €  67,50
Livestream inclusief opname van de uitvaart op USB-stick €  85,00
Livestream exclusief een opname  €  35,00
Geluidsopname uitvaart op CD €  43,00

Vragen? Bel dan met 015 - 251 11 90 of mail naar info@crematorium-iepenhof.nl 
Uitvaartcentrum Iepenhof - Hoflaan 18, 2616 AA  Delft


