
Tarieven Alkmaar 

 
Uitvaartcentrum 

Verblijf overledene uitvaartcentrum      € 125,00 per nacht 

Verblijf overledene familiesuite      € 165,00 per nacht 

extra familiebezoek (tot 10 personen)     € 125,00 

incl. koffie, thee en frisdrank (60 minuten) 

van maandag t/m zaterdag tot 18:00 uur 

extra familiebezoek (tot 10 personen)     € 225,00 

incl. koffie, thee en frisdrank (60 minuten) 

van maandag t/m zaterdag na 18:00 uur, zon- en feestdagen  

In ontvangst nemen overledene buiten kantooruren   € 150,00 

van maandag t/m zaterdag  na 18:00 uur, zon- en feestdagen  

Gebruik verzorgingsruimte zonder familie     € 100,00 per uur 

Gebruik verzorgingsruimte met familie (max. 6 personen)  € 110,00 per uur 

 

Condoleance 

Condoleance voorafgaand aan de plechtigheid (30 minuten)  € 125,00 

Officieel condoleance bezoek (60 minuten)    € 275,00  

Verlenging tijd officiële condoleance (vooraf besproken)   €   85,00 per kwartier 

 

Crematie 

Crematie zonder ontvangst familie, voor 09.00 uur   € 525,00 

Crematie normaal tarief       € 800,00 

Crematie met ontvangst familie (15 minuten)    € 925,00 

Crematie kind van 1 t/m 12 jaar      € 400,00 

Crematie foetus, levenloos geboren kindje, kindje tot 1 jaar  € 275,00 

inclusief ontvangst familie (15 minuten) 

Toeslag maandag t/m zaterdag na 18.00 uur, zon- en feestdagen € 350,00 

 

Gebruik aula / condoleanceruimte 

Gebruik aula De Groot (45 minuten)     € 400,00 

Gebruik aula De Viaan (45 minuten)     € 360,00 

Gebruik condoleanceruimte De Waag (45 minuten) *   € 325,00  

Gebruik condoleanceruimte Grand Café Allecmere (45 minuten) * € 325,00 

* in combinatie met gebruik aula 

 



Tarieven Alkmaar 

 
Gebruik condoleanceruimte (zonder gebruik aula)  

Gebruik condoleanceruimte De Waag (45 minuten)    € 425,00 

Gebruik condoleanceruimte Grand Café Allecmere (45 minuten)  € 375,00 

 

Verlenging aula / condoleanceruimte 

Verlenging tijd aula (vooraf besproken)     €   85,00 per kwartier 

Verlenging tijd condoleanceruimte (vooraf besproken)   €   85,00 per kwartier 

Tijdoverschrijding aula        € 150,00 per kwartier 

Tijdoverschrijding condoleanceruimte      € 150,00 per kwartier 

 

Annuleringen 

Annulering meer dan 48 uur voor aanvang van de dienst   25% 

Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de dienst   100% 

 

Audiovisueel 

Opname (beeld en geluid) op USB-stick     €   60,00 

Livestream aula De Groot (onbeperkt aantal kijkers)   € 127,50 

Livestream aula De Viaan (onbeperkt aantal kijkers)   €   95,00 

Extra monitor ten behoeve van presentatie     €   50,00 

Gebruik vleugel aula De Groot      €   50,00 

 

Bestemming van de as 

Ophalen van de as of verstrooien van de as zonder familie  kosteloos 

Bewaren van de as voor periode van 6 maanden na crematiedatum kosteloos 

Verlengen bewaartermijn        € 127,50 per jaar 

 

 


