
Tarieven 
Dienstverlening 

1 augustus 2022 
tot 1 juli 2023

Crematorium & Uitvaartcentrum Memoriam

Een overzicht van de 
mogelijkheden en kosten

Memoriam
Onderdeel van DOC7vs3/20-7-2022



Op een goed bereikbare locatie, zowel met auto als openbaar vervoer 
in Rotterdam-Zuid ligt Crematorium  & Uitvaartcentrum Memoriam. 

Memoriam is een moderne locatie waar alle faciliteiten rondom het 
laatste afscheid onder één dak kunnen plaatsvinden. Van opbaring tot 
condoleance, afscheid bij een crematie of begrafenis met uitgebreide 
catering. U kunt hier in alle rust afscheid nemen van uw dierbare op 
een sfeervolle locatie.

In ons crematorium is tevens een uitvaartinformatiecentrum, waar 
u samen met de nabestaanden een keuze kunt maken in de 
verschillende vormen van asbestemming na de crematie.

Onze crematieoven, het ‘groene’ alternatief. 

De crematieoven wordt volledig elektrisch verwarmd, een 
gasaansluiting is overbodig. Energie voor de crematieoven wordt 
geleverd door het elektriciteitsnet en deels door zonnepanelen 
welke op het crematorium zijn geplaatst. Hierdoor kan de oven in 
crematorium Memoriam gezien worden als een milieuvriendelijke, 
energiezuinige ‘groene’ crematieoven. De CO2 en NOx-emissies zijn 
significant lager in vergelijking tot de emissies van de gas of olie 
gestookte crematieoven. 

Wij staan tot uw beschikking van maandag tot en met zaterdag van  
09.00 tot 21.00 uur (zon- en feestdagen is het crematorium gesloten).

Crematie met gebruik van de accommodatie 60 minuten* € 1.440,00

Crematie met gebruik van de accommodatie 90 minuten* € 1.650,00
(* Deze tarieven zijn vooraf niet te verlengen.)

Crematie met gebruik van de accommodatie 120 minuten € 1.870,00
Bovenstaande tarieven zijn inclusief gebruik aula, ontvangst- en ontmoetingsruimte,  
uitserveren van de consumpties, gebruik keukenfaciliteiten, gebruik van de 
muziekinstallatie/vleugel/orgel en bijzetten van de asbewaarbox in de algemene  
nis voor een half jaar.

Verlenging tijdsduur accommodatie (alleen mogelijk  
vanaf 120 minuten) per 15 minuten vooraf gereserveerd €       135,00

Let op:  
Uitloop gebruik accommodatie per 15 minuten  
niet vooraf gereserveerd €    245,00

Na plechtigheid nabestaanden aanwezig bij de invoer van de  
overledene in de crematieoven, vooraf te reserveren  
(tot 20 personen) toeslag €    115,00

Crematie 
met gebruik
accommodatie

 

Onze tarieven:
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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. 

 
Foetus tarieven zwangerschap tot 24 weken 
Crematie foetus tot 24 weken met afscheid nemen, 30 minuten €    340,00

Crematie foetus tot 24 weken zonder gebruik van accommodatie €    165,00
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Beeld- en
geluidsopname

Crematie met plechtigheid in de crematieruimte van Memoriam  
met gezelschap tot 20 personen 60 minuten € 995,00
Bovenstaande tarief is inclusief gebruik crematieruimte, gebruik van de muziekinstallatie 
en bijzetten van de asbewaarbox in de algemene nis voor een half jaar. Exclusief gebruik 
van de ontmoetingsruimte 

Bovenstaand tarief met aanwezigheid van de nabestaanden bij de  
invoer in de crematieoven € 1.265,00

Ontvangst in de ontmoetingsruimte voor of na de plechtigheid in  
de crematieruimte, voor 30 minuten, inclusief gebruik  
keukenfaciliteiten en uitserveren van de consumpties €          198,00

Verlenging ontmoetingsruimte per 30 minuten of gedeelte hiervan €     115,00

Opname op USB-stick op aanvraag, inclusief 21% btw €           70,00

Crematieruimte
voor 20 personen

Crematie kind 
van 0 tot 12 jaar

Crematie foetus 

Crematie zonder gebruik van de accommodatie (Stille crematie) €     695,00
Bovenstaand tarief is inclusief het bijzetten van de asbus in de algemene nis voor een  
half jaar en het rechtstreeks overbrengen van de overledene op de dag van de crematie  
naar het crematorium met het rouwvervoer* van Memoriam binnen een straal van 20 km  
(buiten de 20 km wordt er een toeslag berekend) 

Crematie zonder gebruik van de accommodatie voor 09.30 uur €     590,00 

* Het rouwvervoer houdt in een rouwauto en chauffeur, 
het plaatsen van de overledene in de rouwauto verzorgt u zelf 
(zie verder rouwvervoer).

Crematie
zonder gebruik
accommodatie
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In bovengenoemde crematietarieven is het asbestemmingstarief inbegrepen.

Asbestemmingstarief, in dit tarief is inbegrepen een vrijblijvend adviesgesprek 
op afspraak, de bewaartermijn in de algemene nis (deze is niet voor publiek 
toegankelijk) van minimaal 1 maand tot maximaal 6 maanden, de verstrekking 
van de as aan de opdrachtgever van de crematie of uw uitvaartondernemer, 
verstrooiing in een bosrijke omgeving in Nederland of op de Noordzee zonder  
aanwezigheid van de nabestaanden.

Verlenging algemene nis per maand of een gedeelte hiervan, 
de opdrachtgever van de crematie ontvangt hiervan maandelijks  
per mail een digitale factuur €       15,00

Het vullen van een nagedachtenisvorm (indien deze elders is gekocht)  €           45,00 
 
Verzenden van de asbewaarbox binnen Nederland €       85,00

Meegeven van de asbewaarbox aan de nabestaanden voor het over- 
brengen naar het buitenland.  €       70,00 
Bij de grote vliegtuigmaatschappijen mag de asbewaarbox worden meegenomen  
in het vliegtuig als handbagage. Daarbij is de overlijdensakte en een verklaring van  
het crematorium nodig. Bij de reservering van de reis moet er worden gemeld dat  
er as meegenomen wordt. De asbewaarbox kan in de tas of koffer bij de overige  
handbagage of los in de hand worden meegenomen. Indien de asbewaarbox los  
in de hand wordt meegenomen dan wordt dat gezien als 1 stuk handbagage.  
De asbewaarbox moet voorzien zijn van een gesloten sealbag en mag niet worden  
geopend aan boord van het vliegtuig. 

Verdelen van de as over meerdere asbewaarboxen, kosten per  
asbewaarbox €       20,00

Apart zakje as ten behoeve van een assieraad of anders €          0,00

Adminstratieve afhandelingskosten in verband met aanvraag  
vervroegde asafgifte bij de Officier van Justitie €       85,00 

Indien u op het aanvraagformulier aangeeft ‘algemene nis’ dan ontvangt u als 
uitvaartondernemer of opdrachtgever digitaal informatie over wat er mogelijk  
is omtrent asbestemmingen.

Asbestemming

Multimedia Livestream, inclusief het digitaal verzenden van de download naar  
het e-mailadres van de opdrachtgever van de crematieplechtigheid €  165,00

Af te spelen muziek kunt u mailen naar info@memoriam.nl  
wij verzoeken u deze 24 uur voor aanvang van de plechtigheid  
aan te leveren. Voor een plechtigheid op maandag uiterlijk 
vrijdag aanleveren. €          0,00

Aan te leveren foto’s voor de fotopresentatie tijdens de plechtigheid  
kunt u bij ons indienen d.m.v. de naar u toegezonden uploadlink 
welke u via ons ontvangt.  €          0,00 

(Wij verzoeken u om het beeldmateriaal uiterlijk 48 uur voor aanvang 
van de plechtigheid aan te leveren om de kwaliteit te waarborgen.)

Ondersteuning vanuit Memoriam:  
Het produceren, voorbereiden en testen van een multimedia  
presentatie door onze DTP-afdeling voor maximaal 100 foto’s en  
1 uur DTP-tijd. €   325,00

Verlenging DTP-tijd i.v.m. het maken van de presentatie per half uur €  45,00

Vleugel en orgel zijn aanwezig in de aula van het crematorium, u  
dient zelf zorg te dragen voor de musicus en deze vermelden op het  
aanvraagformulier. 

Indien u zelf niet over een musicus beschikt dan op het aanvraag- 
formulier aangeven dat wij ervoor zorgdragen v.a. €     190,00



Ontmoetingsruimte Admiraliteit
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Memoriam
informatie
centrum

Wij bieden u de mogelijkheid om de overledene over te brengen naar  
crematorium Memoriam met ons rouwvervoer. 
Het rouwvervoer houdt in een rouwauto en chauffeur, het plaatsen (inzetten) van 
de overledene in de rouwauto verzorgt u zelf. 
Binnen een straal van 20 km vanaf Memoriam wordt dit als service aangeboden en 
hierbuiten rekenen wij een toeslag van € 1,05 per km inclusief 9% BTW. 
De door u aangegeven besteltijd wordt aangehouden met een maximale uitloop 
van 20 minuten. Bij tijdsoverschrijding zijn wij genoodzaakt om het volledige tarief 
voor de rouwauto in rekening te brengen van € 225,50 inclusief 9% BTW.

In crematorium & uitvaartcentrum Memoriam is een showroom/informatiecentrum 
ingericht waar u als uitvaartondernemer met de nabestaanden de eventuele 
asafhandeling kunt bespreken. Plan een afspraak in en wij zorgen ervoor dat u 
zo goed mogelijk geholpen wordt bij uw advisering. U als uitvaartondernemer 
kunt kiezen of de nota die verbonden is aan de opdracht rechtreeks naar de 
opdrachtgever of via uw onderneming wordt verzonden.

Rouwvervoer
bij stille/
technische
crematie

Ontvangsthal

Crematieruimte AdjudantLaatste afscheid bij crematieruimte 

Familiekamer/Maassuite

Ontmoetingsruimte SalonAula Maassuite tot 30 personen

Aula Commandeur

Begeleiding naar crematieruimte
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Gezien het overzicht van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheid is altijd  
een Monuta-medewerker aanwezig.

Indien u niet zelf bij een familie- of rouwbezoek aanwezig kunt zijn, kunnen wij  
het bezoek voor u waarnemen tegen het geldende tarief.

De uitvaartkist dient duidelijk geïdentificeerd te zijn en de overledene voorzien  
van een enkelband met daarop vermeld voorletter(s), na(a)m(en) en geboorte-  
en overlijdensdatum. Dit is verplicht in verband met het Keurmerk Uitvaartzorg.

De overledene kan, na overleg, tussen 08.30 en 16.30 uur naar Crematorium en 
Uitvaartcentrum Memoriam worden gebracht. In de avond en het weekend  
uitsluitend in overleg met het planningsbureau. 

Verder verwijzen wij u graag naar het huishoudelijk reglement gebruik  
uitvaartcentra. (Deze kunt u vinden op de site www.memoriam.nl)

De gekoelde ruimte, het mortuarium, per nacht €     135,00

Inbreng van de overledene na 16.30 uur en weekend/feestdagen €     120,00

Gebruik van de verzorgingsruimte voor het verzorgen en/of 
inkisten van de overledene (zonder aanwezigheid nabestaanden) €            70,00

Gebruik van de verzorgingsruimte voor het verzorgen en/of  
inkisten van de overledene bij gebruik uitvaartcentrum meer  
dan twee nachten (zonder aanwezigheid nabestaanden) €          0,00

Familiebezoeken: Deze bezoeken zijn bedoeld voor naaste familie. 
Uitsluitend na telefonische afspraak met de planning.

Een familiebezoek van 30 minuten bij opbaring in het mortuarium  
minder dan 2 nachten €      115,00

Eén familiebezoek van 30 minuten bij opbaring in het mortuarium 
meer dan 2 nachten tussen 09.00 en 16.30 uur €           0,00 

Een extra familiebezoek van 30 minuten €      125,00

Verlenging of uitloop familiebezoek per 15 minuten €        35,00

Ontvangst van de familie op de dag van de uitvaart  
(vertrek met familie) 30 minuten €     110,00

Condoleancebezoek 60 minuten €     285,00

Verlenging of uitloop condoleancebezoek per 15 minuten €       70,00 

Toeslag bezoek op zondag of feestdagen €       70,00

Waarnemen van het rouwbezoek €     110,00  
   

Het gebruik van consumpties en het uitserveren wordt berekend  
naar het aantal opgegeven personen (zie catering).

Uitvaartcentrum
Memoriam
algemene
informatie

Uitvaartcentrum
mortuarium

Familiebezoeken/
condoleance



De familiekamers zijn sfeervol ingericht en voorzien van alle comfort. 
Zo vindt u er een zithoek, draadloos internet en een pantry. 
U bepaalt zelf wanneer en met wie u er gebruik van wilt maken. 

De familiekamer kan op de afgesproken dag en tijdstip in gebruik  
worden genomen na uitleg door onze medewerker over het gebruik 
van de familiekamer en sleutel. Op de dag van vertrek wordt de  
overledene door onze medewerkers voor 08.30 uur uit de  
familekamer gehaald.

Opbaring familiekamer per nacht, inclusief gebruik van de  
pantry (koffie,thee, frisdranken) (voor maximaal 5 nachten) €    160,00
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Gebruik familiekamer na de vijfde nacht €            190,00

Inbreng van de overledene na 16.30 uur en feestdag/weekend €     115,00

Gebruik van de verzorgingsruimte voor het verzorgen en/of 
inkisten van de overledene (zonder aanwezigheid nabestaanden) €            70,00

Gebruik van de verzorgingsruimte voor het verzorgen en/of  
inkisten van de overledene bij gebruik familiekamer meer  
dan twee nachten (zonder aanwezigheid nabestaanden) €          0,00

Ontvangst van de familie op de dag van de uitvaart  
(het vertrek met familie vindt niet plaats in de 24 uurs  
familiekamer) €     100,00

Condoleancebezoek 60 minuten voorafgaand aan het vertrek  
met familie (het condoleanceboek vindt niet plaats in  
de 24 uurs familiekamer) €     285,00

Toeslag bezoek op zondag of feestdagen €       70,00

Waarnemen van het rouwbezoek €     110,00 
 
Het gebruik van consumpties en het uitserveren wordt berekend  
naar het aantal opgegeven personen (zie catering).

De sleutels van de familiekamer dient u voor of direct na de uitvaart 
af te geven aan onze medewerkers.  
Bij het niet op tijd retouneren van de sleutel €       30,00 
Sleutel is zoekgeraakt €       75,00

Wij verwijzen u ook naar Procedure huishoudelijk reglement 
familiekamers crematorium & uitvaartcentrum Memoriam  
welke op de website www.memoriam.nl te vinden is.

 

Uitvaartcentrum
24 uurs
sleutelkamer

Familiekamer De Zwaan

Familiekamer Regentes

Erasmussuite
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Uitvaartcentrum
plechtigheid
begrafenis
of crematie elders

Reductie
bij gebruik
uitvaartcentrum
crematie/
begrafenis

Gebruik van de aula, inclusief gebruik van de multimedia-installatie/ 
vleugel/orgel totaal 60 minuten €     470,00

Verlenging gebruik aula per 30 minuten vooraf geboekt €     165,00
(voor opname plechtigheid en tijdsoverschrijding zie tarieven crematorium)

Gebruik van de condoleanceruimte voor alleen condoleren  
voor 60 minuten, zonder gebruik van de keukenfaciliteiten €     225,00

Gebruik van de condoleanceruimte 60 minuten na de begrafenis, 
inclusief gebruik keukenfaciliteiten €          300,00

Zaterdagtoeslag gebruik aula voor de begrafenis/crematie €     215,00

Vleugel en orgel zijn aanwezig in de aula van het crematorium, u  
dient zelf zorg te dragen voor de musici en deze vermelden op het  
aanvraagformulier. 

Indien u zelf niet over een musicus beschikt dan op het aanvraag- 
formulier aangeven dat wij ervoor zorgdragen v.a. €     190,00

Indien de crematie- of begrafenisplechtigheid  plaatsvindt in crematorium & 
uitvaartcentrum Memoriam en er wordt voorafgaand aan de crematie minimaal 
48 uur gebruik gemaakt van het uitvaartcentrum Memoriam, vindt er een reductie 
plaats van € 200,00 op de totale kosten. 
U ontvangt hiervan via ons een creditfactuur op de naar u reeds toegezonden 
factuur.

Nadat wij via u de nodige gegevens hebben ontvangen van uw reservering wordt 
er door ons een kostenbegroting opgemaakt, welke u aan de nabestaanden kunt 
overleggen.

Gebruik van de verzorgingsruimte voor rituele bewassing voor 
120 minuten, exclusief reservering en kosten van de wasploeg,  
hier dient u zelf voor te zorgen €     370,00

Extra tijd verzorgingsruimte na 120 minuten, per 30 minuten  
of gedeelte hiervan €       95,00

Gebruik van de verzorgingsruimte voor het verzorgen met familie, 
inclusief gebruik materialen en begeleiding met een  
uitvaartmedewerker per 60 minuten €     175,00

Uitvaartcentrum
rituele bewassing
of verzorgen met
nabestaanden
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Bediening
consumpties in 
uitvaartcentrum
Memoriam

Tot slot

Adres

Hieronder de staffel voor het uitserveren van de consumpties: 
In het tarief voor crematie is de bediening in het tarief inbegrepen, onafhankelijk 
van het aantal gasten.

Bij gebruik uitvaartcentrum voor condoleance en/of begrafenis: 
Voor uitserveren van de consumpties bij 25 personen 60 minuten €               85,00  
Verlenging bij 25 personen 30 minuten €       45,00

Voor uitserveren van de consumpties bij 25 - 75 personen 60 minuten €            175,00  
Verlenging bij 25 - 75 personen 30 minuten €       90,00

Voor uitserveren van de consumpties bij > 75 personen 60 minuten €     260,00 
Verlenging bij > 75 personen 30 minuten €     125,00 

Koffie/thee met mix van koekjes en chocolade op de etagère €          2,95 
Frisdranken €          2,45  
Verse jus d’orange, vruchtensappen €          2,45  
Huiswijn (rood/wit/rosé) €          3,25  
Flesje bier €          2,75  
Normale koeksortering €          1,40  
Luxe koeksortering €          1,95 

*Voor het complete arrangement verwijzen wij u naar onze cateringbrochure

*Indien u speciale wensen heeft omtrent mogelijkheden, neemt u dan hiervoor
contact met ons op

*Indien u eigen consumpties meebrengt, zullen hiervoor serveerkosten worden
berekend

*Verder verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement uitvaartcentrum 

Voor catering-mogelijkheden verwijzen wij u naar onze cateringbrochure, welke 
is te vinden op www.memoria.nl

Alle verzoeken tot dienstverlening dient u eerst telefonisch te overleggen met de 
planning. Na overleg uw aanvraag binnen 24 uur schriftelijk bevestigen via : 
info@memoriam.nl 

Op alle overeenkomsten tussen u en crematorium en uitvaartcentrum Memoriam 
zijn de algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging voor Crematoria 
(LVC) van toepassing. Voor het gebruik van Memoriam is tevens ons huishoudelijk 
reglement, het huishoudelijk reglement familiekamers en de algemene 
voorwaarden van de BGNU van toepassing. De algemene voorwaarden en de 
huishoudelijk reglementen zijn te downloaden via www.memoriam.nl

Crematorium & Uitvaartcentrum Memoriam  
Langenhorst 100 (Hoek Slinge) 
3085 HR  Rotterdam 
e-mail: info@memoriam.nl 
website: www.memoriam.nl 
telefoon: 010-2930422

 
augustus 2021, wijzigingen voorbehouden




