Crematie- afscheidsdiensten 2022
Wat zijn de mogelijkheden en kosten voor een crematie-, afscheids- of herdenkingsdienst
op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?
Als u heeft gekozen voor crematie of begraven op een andere begraafplaats, of omdat u
een herdenkingsdienst wilt houden, omdat deze in de coronatijd niet mogelijk was, bestaat
toch de mogelijkheid om onze ruimtes te huren zodat u het afscheid naar uw persoonlijke
wens kunt organiseren.
U kunt een tijdsblok vastleggen, waarbij u de invulling van de tijd zelf bepaalt.
De kapel
Indien u kiest voor een religieus afscheid, in bijzijn van een geestelijke, wordt hiervoor
meestal de kapel gebruikt. Uiteraard kunt u de kapel ook huren voor een andersoortige
dienst.
In de kapel kunnen wij een geluidsopname van de plechtigheid maken (€ 32,-). Tevens is er
een mogelijkheid voor een livestream (€ 195,-) of een beeldopname van de dienst (€ 95,-).
De tuinkamer
De tuinkamer (condoleanceruimte) kan ook voor een afscheidsdienst gebruikt worden. De
inrichting van de ruimte kan in samenspraak met de familie naar wens worden aangepast.
Het gebruik van wierook is hier niet toegestaan.
De invulling van de plechtigheid gebeurt geheel naar wens van de familie, zoals: een open
of gesloten kist; het aantal sprekers en de muziek. Het is belangrijk de plechtigheid tot een
persoonlijk geheel te maken.
Ook hier is er een mogelijkheid voor een livestream (€ 195,-) of een beeldopname van de
dienst (€ 95,-).
De tuinkamer na afloop
Na de dienst kan de familie desgewenst de tuinkamer gebruiken om de belangstellenden in
de gelegenheid te stellen om te condoleren. Op onze separate tarievenlijst kunt u zien
welke consumpties hierbij besteld kunnen worden.

Fred. Roeskestraat 103, 1076 EE Amsterdam
Telefoonnummer: 020-662 9890 | IBAN: NL18 RABO 0302 3114 83 | BIC: RABONL2U
Email: info@begraafplaats-buitenveldert.nl | www.begraafplaats-buitenveldert.nl

1

Gecombineerde tijd
U reserveert de door u gewenste tijdsduur voor de gehele plechtigheid (afscheid/dienst in
kapel of tuinkamer/tuinkamer na afloop), onafhankelijk van welke ruimtes u gebruikt.
Totale tijd:
1,5 uur
2 uur
2,5 uur
3 uur
3,5 uur
4 uur

€ 525,00
€ 642,00
€ 810,00
€ 995,00
€ 1.178,00
€ 1.361,00

Verlenging is mogelijk per 15 minuten

€ 102,00

Inzet extra personeel
Voor inzet van extra personeel tijdens de condoleance of de afscheidsdienst, berekenen wij
aanvullend per 30 minuten
Bij 75 – 99 gasten
Bij 100 – 150 gasten
Bij 151 en meer gasten

€ 31,50
€ 72,50
€ 125,00

Lcd scherm
Zowel in de kapel als de condoleanceruimte kan gebruik gemaakt worden van ons Lcdscherm om beeldmateriaal te tonen (€ 63,-).
Aanleveren van beeld- en muziekbestanden kan via WeTransfer, maar ook aanleveren via
Cd (origineel en/of gebrand) en USB is mogelijk.
Na de dienst, of desgewenst na de condoleance kan de overledene worden begeleid naar
de rouwauto, waarna vertrek naar het crematorium of een andere begraafplaats plaats kan
vinden.
Voor een dienst op zaterdag (zonder begraven op Buitenveldert) wordt een toeslag
berekend van € 199,- per uur.
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