
 
 

 

Tarieven 2022 
 

 

Uitvaartcentrum en Crematorium Bouwens, Noorddammerweg 40, Uithoorn 
 
gebruik Uitvaartcentrum Bouwens (incl. één officieel rouwbezoek van max. 60 min.) € 745,00 
toeslag extra dagen gebruik Uitvaartcentrum Bouwens (bij uitstel begraven/cremeren) € 100,00 
cateringmedewerker tijdens afscheid (per uur of gedeelte daarvan – excl. consumpties) € 65,00 

toeslag officieel rouwbezoek langer dan 60 minuten (per uur of gedeelte daarvan) € 180,00 
extra familiebezoek / rouwbezoek (per half uur of een gedeelte daarvan) € 90,00 
gebruik rouwkamer op de dag van de uitvaart (zonder gebruik uitvaartcentrum, 

per half uur of een gedeelte daarvan) € 180,00 
gebruik 24-uurs rouwkamer (inclusief koffie/thee, exclusief frisdrank) € 845,00 
gebruik rouwkamer voor officieel rouwbezoek (naast gebruik 24-uurs rouwkamer) € 250,00 

 
gebruik aula (maximaal 45 minuten) en ontvangkamer (maximaal 45 minuten) € 515,00 
 
alleen gebruik aula (maximaal 45 minuten) € 330,00 
langer gebruik van de aula (per 15 minuten of een gedeelte daarvan) € 105,00 
alleen gebruik aula (maximaal 15 minuten - bij liefdevol wegbrengen met familie) € 130,00 
 

gebruik piano (zonder pianist) vanaf € 365,00 
gebruik orgel (zonder organist)  € 85,00 
 
cd-opname € 36,00 
vanaf tweede cd-opname € 18,00 

dvd-opname of blu-ray-opname of opname op usb-stick € 65,00 
vanaf tweede dvd-opname of blu-ray-opname of opname op usb-stick € 32,50 

 
livestream verbinding (onbeperkt aantal IP adressen, 30 dagen terugkijken) € 95,00 
 
alleen gebruik ontvangkamer (maximaal 45 minuten) € 280,00 
langer gebruik van de ontvangkamer (per 15 minuten of een gedeelte daarvan) € 80,00 
 

gebruik rouwkamer icm. kleine ontvangkamer (max. 60 minuten – max. 20 pers. - alleen om 10.00 uur) € 395,00 
 
crematierechten (maandag tot en met vrijdag 09.00 – 16.00 uur, na 16.00 uur of op zaterdag geldt toeslag van 50%) € 965,00 
 
basistarief asbestemming: bewaren van de asurn in de algemene nis 
(gedurende maximaal zes maanden na de crematiedatum) € 130,00 
 

verstrooien van de as boven zee vanaf een schip, zonder familie, 
met of zonder bericht achteraf € 130,00 
verstrooien van de as boven zee vanaf een schip, met familie op aanvraag 
 
verstrooien van de as boven zee vanuit een vliegtuig, zonder familie, 
met of zonder bericht achteraf € 175,00 
verstrooien van de as boven zee vanuit een vliegtuig, met familie op aanvraag 

 
afhalen van de asurn in het crematorium € 130,00 
as splitsen c.q. verdelen over meer dan één asurn (per extra asurn) € 65,00 
 
bezorgen van de asurn ergens in Nederland vanaf € 145,00 
 

spoedprocedure i.v.m. afgifte van de asurn binnen de wettelijke termijn 

(ongeacht of het verzoek door de Officier van Justitie wordt gehonoreerd)  € 72,50 
 
Voor uitvaarten na 16.00 uur en op zaterdag geldt een toeslag van 50% (dit geldt niet voor consumpties). 



 
 

 

Tarieven Consumpties 2022 
(inclusief 9 of 21 % BTW) 

 

Uitvaartcentrum en Crematorium Bouwens, Noorddammerweg 40, Uithoorn 
 
koffie, thee of frisdrank € 2,45 
verse jus d’orange € 2,45 
rode wijn, witte wijn of rosé € 3,45 

flesje Heineken bier / Heineken 0.0 € 3,10 
Prosecco (per fles) en/of Champagne (per fles) op aanvraag 
 

plakje cake / spekkoek € 1,50 
gevulde koek € 2,25 
mini gevulde koek € 1,75 

bonbon (Martinez) € 1,30 
slagroomsoesje € 1,30 
chocoladeslagroomsoesje (zonder slagroom) € 1,55 
mini-moorkopje (met slagroom) € 1,80 
rondo (appel, noten, kersen en/of amandel) € 2,50 
roomboterkoekje € 0,65 
macaron € 1,75 

petitfour € 3,25 
petitglacé € 1,75 
gesorteerd gebak (prijs per stuk) € 3,75 
 
belegd broodje € 3,50 

belegd minibroodje € 3,00 
luxe belegd broodje € 4,00 

luxe belegd minibroodje € 3,50 
krentenbol (met of zonder boter) € 1,70 
mini-krentenbol (met of zonder boter) € 1,30 
broodje kroket c.q. balgehakt € 4,00 
 
zout koekje € 0,65 

vaasje met gemengde nootjes, pinda’s en/of borrelnootjes € 5,50 
bitterbal / bittergarnituur (per stuk) € 1,40 
mini-saucijzenbroodje € 1,75 
half-saucijzenbroodje € 2,75 
saucijzenbroodje € 3,25 
 
assortiment van luxe (koude) hapjes (per 10 stuks – vraag naar de mogelijkheden) € 22,50 

assortiment van wraps (per 10 stuks) € 24,50 
 
kaas en worst zonder garnering (prijs per stuk) € 1,00 
kaas en worst met garnering (prijs per stuk) € 1,15 
 
Amsterdamse schotel (assortiment kaas en worst – per 18 stuks) € 16,25 
haringen (per 10 haringen, gesneden in 30 stuks) € 42,50 

 
soep (per kopje van ca 150 ml) € 4,25 
suggesties: tomatensoep met verse basilicum, courgette soep met verse munt, 

linzensoep met kokos en curry, romige pompoensoep 
 
 

Indien u andere consumpties wilt laten serveren, verzoeken wij u daarover met ons contact op te 

nemen. Het uitserveren van eigen consumpties is niet toegestaan. 
 
Indien men consumpties wenst te laten serveren die niet door het crematorium kunnen worden 
geregeld, dan worden er (minimaal) € 92,50 serveerkosten in rekening gebracht. 


