Belangrijke informatie voor de
opdrachtgever van de crematie
De plechtigheid
Voor de totale plechtigheid kunt u binnen de gereserveerde tijd gebruik maken van de faciliteiten van het crematorium. Dit
betekent dat u eerst 45 minuten tot uw beschikking heeft voor de plechtigheid in de aula en daarna standaard 45 minuten
voor de condoleanceruimte. Als u veel mensen verwacht of meer tijd tot uw beschikking wilt hebben in een van deze
ruimtes, is het mogelijk extra tijd te reserveren. Hiervoor betaalt u enige meerkosten.
Bij grote plechtigheden adviseren wij u hiervan in elk geval gebruik te maken. U kunt de auladienst inrichten naar uw eigen
ideeën. Het crematorium zal in de meeste gevallen aan uw wensen kunnen voldoen. Bijzonderheden kunt u overleggen met
de uitvaartverzorg(st)er. Indien u dit wenst is het mogelijk tijdens de dienst de kist aan het oog te laten onttrekken.
De muziek
U kunt tijdens de plechtigheid muziek ten gehore laten brengen. De uitvaartverzorg(st)er beschikt over een overzicht van in
het crematorium aanwezige muziek. U kunt ook eigen cassettes, cd’s of platen laten afspelen. Deze muziek dient 24 uur voor
de plechtigheid in het crematorium aanwezig te zijn. Ook is het mogelijk live-optredens te verzorgen. Speciale
wensen/voorzieningen dienen in dit geval aan uw uitvaartverzorg(st)er te worden voorgelegd.
Een orgel en een vleugel zijn zonder kosten beschikbaar.
De condoleanceruimte
Na afloop van de aulaplechtigheid heeft u binnen de gereserveerde tijd de beschikking over de condoleanceruimte. Hier
bestaat de gelegenheid tot condoleren en kunnen tevens consumpties worden aangeboden (koffie, thee, frisdrank,
lichtalcoholische dranken, cake, koek, broodjes, sandwiches, etc.). Ook aan speciale wensen met betrekking tot de catering
kunnen wij veelal voldoen.
Wij maken u erop attent dat wij de consumpties op de volgende wijze in rekening brengen:
dranken: werkelijk gebruik
etenswaren: de bestelde hoeveelheid, c.q. werkelijk hoger gebruik; dit in verband met de bederfelijkheid van de
consumpties.
Bloemen, linten en kaarten
Indien u niet aangeeft dat u andere wensen heeft, zullen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om enige
bloemstukken van de plechtigheid ter nagedachtenis op ons terrein te plaatsen. Alle linten en kaarten worden van de
bloemstukken afgehaald. De linten en de kaarten evenals enige informatiefolders kunt u van uw uitvaartverzorg(st)er direct
na de plechtigheid ontvangen.
De bestemming van de as
Er zijn diverse mogelijkheden waaruit u een keuze kunt maken. Het is mogelijk de as in een sierurn bij te laten zetten in het
columbarium, in een urnengraf, urnament of in de urnentuin van het crematorium. De as kan worden verstrooid. Indien u bij
het regelen van de uitvaart nog geen beslissing heeft kunnen nemen, dan plaatsen wij de as voor u voorlopig in de algemene
nis van het crematorium.
Vervolgens kunt u een definitieve keuze maken over de asbestemming. De algemene nis is niet voor publiek toegankelijk. Het
is tegenwoordig ook mogelijk de asbus mee naar huis te nemen. Verder is er nog de mogelijkheid de asbus te laten
overbrengen naar een begraafplaats voor bijzetting in een graf. De uitvaartverzorg(st)er en/of het crematorium kunnen u
over al deze mogelijkheden uitgebreid informeren. Zij kunnen u ook een informatiepakket verstrekken.
Opname plechtigheid
Wij maken uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever een opname van de plechtigheid. Na overdracht van het opgenomen
materiaal wordt dit uit ons bestand gewist. In het kader van privacywetgeving mag u de opname uitsluitend verstrekken
aan/vertonen in huiselijke kring. Achteraf (na)bestellen is dus niet mogelijk.
Gedenkplaat
Het crematorium heeft op het terrein een zogenaamde nagedachteniswand. Indien u daarvoor belangstelling heeft, kan hier
een gedenkplaatje worden aangebracht. Uw uitvaartverzorg(st)er beschikt over een tarievenlijst.
Routekaartjes
U kunt via uw uitvaartverzorg(st)er (gratis) routekaartjes verkrijgen. Deze kunt u insluiten bij rouwkaarten voor
geadresseerden die ter plaatse niet bekend zijn.
Algemeen
Het crematorium stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit een onjuiste beantwoording van de aan ommezijde
gestelde vragen voortvloeien. De algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Crematoria, gevestigd te Utrecht,
zijn van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht
onder actenummer 305/93.
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