Tarieven 2019

T 010 480 3344

yardenhuis van Rotterdam

Crematorium
Afscheid met gebruik van accommodatie (crematie)
• 60 minuten
• 90 minuten
• 120 minuten
• 150 minuten

€
€
€
€

1397,00
1472,00
1647,00
1822,00

€

1078,00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief de ontvangst van u en uw gasten, de afscheidsplechtigheid, de
condoleance/het samenzijn na afloop, de crematie van de overledene, de bijzetting van de as tot een
half jaar in de bewaarruimte van het crematorium en de volgende asbestemmingen:
1.Asafgifte aan de opdrachtgever
2.Verstrooiing zonder familie:
a. Op zee per schip
b. Op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen
c. Op eigen terrein crematorium
Deze tarieven gelden van maandag tot en met zaterdag, ook in de avond. Het gebruik van beeld en
geluid in de ontvangstruimte, de aula en/of het restaurant is inbegrepen. In de aula kan gebruik
worden gemaakt van onze vleugel. Vooraf kunnen wij u adviseren over de muziek- en
presentatiemogelijkheden. Tevens kunnen wij door u aangeleverde muziek en presentaties op juiste
werking testen (graag minimaal 24 uur voor de plechtigheid aanleveren). Bovenstaande tarieven zijn
gebaseerd op gebruik van aula en restaurant, waarbij de tijdsbesteding 50:50 is. In overleg is deze
tijdsbesteding uitwisselbaar voor maximaal 15 minuten en zolang het totale tijdsgebruik binnen de
bovengenoemde tijd blijft.
U heeft de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de invoer van de overledene in de crematieoven.
In ons crematorium is dit mogelijk tot maximaal 10 personen.
In overleg is het mogelijk om het restaurant te boeken zonder eindtijd (onbeperkte tijd).
Vraagt u naar de mogelijkheden.

Crematie met afscheid nemen, 30 minuten
Dit tarief is inclusief de ontvangst van u en uw gasten in een passende ruimte, de crematie van de
overledene, de bijzetting van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium en de
volgende asbestemmingen:
1.Asafgifte aan de opdrachtgever
2.Verstrooiing zonder familie:
a. Op zee per schip
b. Op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen
c. Op eigen terrein crematorium
Dit tarief is inclusief 1 consumptie per persoon.

TAR.0031.DEC18.S

U heeft de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de invoer van de overledene in de crematieoven. In
ons crematorium is dit mogelijk tot maximaal 10 personen.

Alle tarieven zijn bedragen inclusief btw, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Crematorium
Crematie zonder gebruik accommodatie
Dit tarief betreft de crematie van de overledene, de bijzetting van de as tot een half jaar in de
bewaarruimte van het crematorium en de volgende asbestemmingen:
1.Asafgifte aan de opdrachtgever
2.Verstrooiing zonder familie:
a. Op zee per schip
b. Op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen
c. Op eigen terrein crematorium

€

612,00

Crematie foetus (<24 weken), met afscheid nemen, 30 minuten
Dit tarief is inclusief de ontvangst van u en uw gasten in een passende ruimte, de crematie van de
foetus (<24 weken), de bijzetting van de as tot een half jaar in de bewaarruimte van het crematorium.
De asafgifte aan de opdrachtgever is mogelijk vanaf 1 dag na de crematie. Dit tarief is inclusief 1
consumptie per persoon tot een maximum van 10 personen
U heeft de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de invoer in de crematieoven. In ons crematorium is
dit mogelijk tot maximaal 10 personen

€

300,00

Crematie foetus (<24 weken), zonder gebruik accommodatie
Dit tarief betreft de crematie van de foetus- (<24 weken), de bijzetting van de as tot een half jaar in
de bewaarruimte van het crematorium. De asafgifte aan de opdrachtgever is mogelijk vanaf 1 dag na
de crematie.

€

100,00

Verlenging
Verlenging van gebruik aula of restaurant per 15 minuten

€

100,00

Gebruik ruimte zonder crematie
Gebruik aula en/of restaurantruimte zonder crematie per 15 minuten

€

100,00

€
€

35,00
50,00
op aanvraag
€
35,00

TAR.0031.DEC18.S

Beeld- en geluidsopnamen
In verband met de privacywetgeving mogen wij slechts beeld- en geluidsopnamen van de plechtigheid
maken op expliciet verzoek van de opdrachtgever (handtekening opdrachtgever op het
aanvraagformulier). Achteraf bestellen van beeld- of geluidsopnamen is dus helaas niet mogelijk.
• Geluidsopname van de plechtigheid op USB of CD
• Eenvoudige beeldopname van de plechtigheid op USB of DVD
• Professionele registratie
• Ondersteuning bij samenstellen van een foto en/of videopresentatie (per half uur)

Alle tarieven zijn bedragen inclusief btw, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Toelichting crematietarieven
• Het crematorium is wettelijk verplicht om de as gedurende 1 maand na de crematie in bewaring te
houden. Na afloop van deze maand kunt u over de as beschikken en kan de gewenste asbestemming
worden uitgevoerd.
• Het tarief voor crematie zonder gebruik accommodatie is ook van toepassing op een crematie na
opgraving.
• Voor een crematie van een kind tot 12 jaar brengen wij € 300,00 op het betreffende tarief in
mindering. Met een kind wordt ook bedoeld een foetus vanaf 24 weken zwangerschap en een foetus
van minder dan 24 weken zwangerschap, die meer dan 24 uur heeft geleefd.
• Voor een crematie op zondag geldt een toeslag van € 600,00.

Asbestemmingen
Bijzettingen in bewaarruimte van het crematorium (algemene nis)
• Bijzetting van de as in de algemene nis (6 maanden)
• Verlenging bijzetting in de algemene nis met 1 jaar of gedeelte daarvan
Bijzetting urnenmuur
• Bijzetting, verlenging of reservering voor 1 jaar
• Bijzetting, verlenging of reservering 5 jaar (1 jaar gratis)
• Bijzetting extra urn
Bijzetting urnengraf
• Recht van bijzetting, verlenging of reservering voor 1 jaar (inclusief onderhoud)
• Recht van bijzetting, verlenging of reservering voor 5 jaar (inclusief onderhoud)
• Bijzetting extra urn
• Vergunning monument urnentuin

TAR.0031.DEC18.S

Asverstrooiingen
• Op zee per schip, zonder familie
• Op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen, zonder familie
• Op het Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen, in aanwezigheid van familie
• Op het strooiveld van yardenhuis van Rotterdam, in aanwezigheid van familie
• Op het strooiveld van yardenhuis van Rotterdam, zonder familie
• Op het water per schip, in aanwezigheid van familie
• Op het water per vliegtuig, zonder familie
• Op het water per vliegtuig, in aanwezigheid van maximaal 2 familieleden
Overige inzake asbestemmingen
• Afgifte van de as aan de rechthebbende in een asbus of een strooikoker
• Beschikbaar stellen van een extra asbus, strooikoker of extra zakjes met as
• Afhandelingskosten diversen
• Afspraak op zaterdag (in overleg met de administratie van het crematorium)
• Asverzending binnenland
• Vullen van een nagedachtenisvorm (elders gekocht)
• Administratieve afhandelingskosten in verband met aanvraag vervroegde asafgifte bij de
Officier van Justitie

Alle tarieven zijn bedragen inclusief btw, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

€

inclusief
115,00

€
€

120,00
480,00
inclusief

€
€

140,00
560,00
inclusief
inclusief

inclusief
inclusief
€
120,00
€
120,00
€
120,00
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
op aanvraag
€
35,00
€
70,00
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Uitvaartcentrum
Rouwbezoek/Familiebezoek
• Een bezoek op afspraak voor maximaal 30 minuten, op maandag t/m zaterdag tot 18,00 uur, onder
begeleiding van een medewerker van het uitvaartcentrum

€

127,50

• Een bezoek op afspraak voor maximaal 30 minuten, buiten genoemde tijden

€

168,00

Condoleancebezoek met opbaring in het uitvaartcentrum
• Een aangekondigd condoleancebezoek voor maximaal 45 minuten, op maandag t/m zaterdag tot
18.00 uur, exclusief consumpties

€

255,00

• Een aangekondigd condoleancebezoek voor maximaal 45 minuten, buiten genoemde tijden

€

332,00

• Een aangekondigd condoleancebezoek voor maximaal 45 minuten, op maandag t/m zaterdag tot
18.00 uur, exclusief consumpties

€

255,00

• Een aangekondigd condoleancebezoek voor maximaal 45 minuten, buiten genoemde tijden

€

245,00

Verlenging
• Verlenging condoleancebezoek, per 15 minuten
Koeling

€

100,00

• Gebruik koeling per dag

€

55,00

TAR.0031.DEC18.S

Condoleancebezoek zonder opbaring in het uitvaartcentrum

Alle tarieven zijn bedragen inclusief btw, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Horeca
Arrangementen
Yarden verzorgt de plechtigheid geheel naar uw wens. Daarbij bieden wij u volop mogelijkheden om
het afscheid een persoonlijk karakter te geven. Dat geldt ook voor onze catering. U kunt kiezen uit
arrangementen of losse consumpties. Voor de arrangementen geldt een vaste prijs per persoon.U
kunt dan onbeperkt genieten van hapjes en dranken, gedurende de afgesproken tijd.
Zoet arrangement
Onbeperkt aanbod van koffie, thee, vruchtensappen en ijswater met daarnaast een ruime keuze aan
zoete lekkernijen zoals macarons, brownies, petit glacés en bonbons.

€

vanaf
8,00

Lunch arrangement
Onbeperkt aanbod van koffie, thee, vruchtensappen, (karne)melk en ijswater met daarnaast een
ruime keuze aan mini broodjes met luxe beleg, mini krentenbollen en vers fruit.

€

vanaf
13,00

€

vanaf
15,00

€

vanaf
18,00

Receptie arrangement
Onbeperkt aanbod van verschillende alcoholische en non-alcoholische dranken, zoals wijn, bier,
vruchtensappen, frisdranken, koffie en thee met daarnaast een ruime keuze aan borrelhapjes, van
pinda’s en borrelnootjes tot warm en koud bittergarnituur alsmede een gezonde snackmix.
De luxe arrangement
Onbeperkt aanbod van verschillende alcoholische en non-alcoholische dranken, zoals prosecco, wijn,
bier, vruchtensappen, frisdranken, koffie en thee met daarnaast een ruime keuze aan luxe nootjes,
zoute koekjes, canapés, warm en koud bittergarnituur en een gezonde snackmix.
Arrangement tarieven per persoon bij langer gebruik restaurant
Alle bovengenoemde arrangementprijzen zijn berekend op basis van een verblijf van 45 minuten in
het restaurant. Wenst u meer tijd in het restaurant te besteden dan is dat natuurlijk mogelijk tegen
geringe meerkosten. Hierbij wordt de werkelijke tijdsbesteding in het restaurant berekend.
Duur verlenging
• Tot 45 minuten
• 60 minuten
• 75 minuten en meer

Zoet
€ 8,00
€ 9,00
€ 10,00

Lunch
€ 13,00
€ 14,00
€ 15,00

Receptie
€ 15,00
€ 16,00
€ 17,00

De Luxe
€ 18,00
€ 19,00
€ 20,00

Rotterdams
€ 09,95
€ 10,95
€ 11,95

Dudok
€ 09,00
€ 10,00
€ 11,00

€

9,95

Dudok arrangement
Onbeperkt aanbod van koffie, thee, vruchtensappen met daarnaast een ruim assortiment Dudok taarten
in buffetvorm.

€

9,00

TAR.0031.DEC18.S

Rotterdamse kost arrangement
Onbeperkt aanbod van koffie, thee en vruchtensappen met een kopje soep en 2 huisgemaakte zachte
broodjes.

Alle tarieven zijn bedragen inclusief btw, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Losse consumpties
Dranken
• Koffie (cappuccino, espresso, latte
macchiato) en thee (ook verse muntthee)
• Frisdrank, vruchtensappen
• Rode wijn, witte wijn, rosé
• Port, sherry
• Bier, flesje
• Bier, tap
• Binnenlands gedistilleerd
• Buitenlands gedistilleerd
Broodjes
• Huisgemaakt assortiment zachte broodjes
(belegd met o.a. ei, kipfilet met tuinkruiden,
jonge kaas, oude kaas, mozzarella, beenham,
fricandeau, salami)
• Ambachtelijke minibroodjes
(belegd met o.a. gerookte zalm, tonijn,
filet americain, rundercarpaccio, rosbief,
brie, pastrami)
• Luxe assortiment harde en zachte broodjes
(belegd met o.a. gerookte zalm, tonijn,
filet americain, rundercarpaccio, rosbief,
brie, pastrami)
• Broodje Kwekkeboom kroket
• Krentenbol (met of zonder roomboter)
• Saucijzenbroodje (heel)
• Saucijzenbroodje (half)
• Kaasbroodje (heel)

TAR.0031.DEC18.S

Soepen
• Tomatensoep met crème fraiche en
verse bieslook
• Groentesoep
Hapjes zoet
(prijzen per stuk/per persoon, tenzij anders
vermeld)
• Cake
• Koek
• Luxe cake assorti
• Roomboterkoekje assorti
• Luxe koekje assorti (o.a. petit glacés,
macarons)
• Slagroomsoesje mini
• Chocolade assorti (2 stuks per persoon)
• Bonbon
• Luxe koeken assorti

€
€
€
€
€
€
€
€

2,25
2,25
3,50
3,50
2,70
2,40
3,00
4,50

€ 2,75

€ 3,25

• Gevulde koek
• Brownie/Muffin
• Spekkoek (bruine en/of groene)
• Petit four
• Gebak assorti
Hapjes hartig
(prijzen per stuk/per persoon, tenzij anders
vermeld)
• Nootjes assorti (pinda’s en borrelnootjes)
• Nootjes assorti luxe (gemengde noten)
• Zoute koekjes (2 stuks per persoon)
• Bittergarnituur koud (kaas/worst,
2 stuks per persoon)
• Bittergarnituur warm (assorti gefrituurde
hapjes)
• Bitterbal (Kwekkeboom)
• Bladerdeeg hapje assorti
• Gezonde snackmix (diverse frisse groenten)

€
€
€
€
€

1,55
1,55
1,70
2,90
3,80

€ 1,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,25
€
€
€
€

0,90
0,90
1,00
0,80

€ 3,75

€
€
€
€
€

3,50
2,00
2,95
1,50
2,95

€ 3,75
€ 3,75

€
€
€
€

1,30
1,30
1,55
0,50

€
€
€
€
€

1,55
0,80
1,30
1,30
1,55

Lokale specialiteiten
• Tapas (gazpacho, Fuet, mortedella, chorizo,
Salchicón Cular, stokbrood, tomatenkaviaar)
• Hollands kaasplateau van Kaas en zo
• Huisgemaakte crostini’s assorti
• Huisgemaakte canapés assorti
• Indische hapjes (3 hapjes per persoon)
• Luxe robuuste sandwiches
• Veganistische broodjes (wit, bruin)

€ 6,75
€ 2,95
€ 2,35
€ 1,95
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,95

Bovenstaande is slechts een greep uit ons assortiment.
Wist u dat wij op het gebied van eten en drinken nog veel
meer voor u kunnen verzorgen zoals bijvoorbeeld lokale
specialiteiten, bijzondere en luxe catering? Wij vertellen u
er graag meer over. Heeft u speciale wensen? Neemt u dan
contact met ons op.
Yarden werkt met zorgvuldig geselecteerde leveranciers.
Dit om de kwaliteit van de door ons verstrekte producten te
garanderen en te voldoen aan geldende wet- en regelgeving
inzake allergenen en HACCP. Het is daarom niet toegestaan
om eigen consumpties mee te brengen.

Alle tarieven zijn bedragen inclusief btw, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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