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Tarievenlijst Haskerpoort 2018

Crematie met plechtigheid in de ochtend
€ 1375,De plechtigheid begint om 10.30 uur en de eindtijd is 13.00 uur. Een half uur van tevoren
kan de naaste familie terecht in Haskerpoort, inclusief gebruik van muziek- en presentatiefaciliteit
en een standaard asbus.
Crematie met plechtigheid in de middag
€ 1475,De plechtigheid begint om 14.30 uur en de eindtijd is 17.00 uur. Een half uur van tevoren
kan de naaste familie terecht in Haskerpoort, inclusief gebruik van muziek- en presentatiefaciliteit
en een standaard asbus.
Crematie met plechtigheid in de middag zonder eindtijd
€ 1675,De plechtigheid begint om 14.30 uur. Een half uur van tevoren kan de naaste familie terecht
in Haskerpoort, inclusief gebruik van muziek- en presentatiefaciliteit en een standaard asbus.
Crematie met plechtigheid in de avond
€ 1775,De plechtigheid begint om 18.30 uur en de eindtijd is 21.00 uur. Een half uur van tevoren
kan de naaste familie terecht in Haskerpoort, inclusief gebruik van muziek- en presentatiefaciliteit
en een standaard asbus.
Crematie zonder gebruik aula/technische crematie
€ 750,In dit tarief is inbegrepen; de crematie en het binnenbrengen van de overledene zonder
aanwezigheid van de nabestaanden. Een standaard asbus. Tijdstip uitsluitend in overleg.
Crematie, zonder gebruik aula, met invoer in aanwezigheid van familie € 900,In dit tarief is inbegrepen; de crematie en het binnenbrengen van de overledene in aanwezigheid
van de nabestaanden (maximaal 10 personen). Een standaard asbus. Tijdstip uitsluitend in overleg.
Crematie kinderen t/m 12 jaar met plechtigheid
Crematie kinderen t/m 12 jaar zonder plechtigheid

€
€

550,375,-

Asbestemming
De volgende asbestemmingen zijn opgenomen in het crematietarief:
Bijzetting in de algemene nis voor de duur van maximaal 6 maanden,
verlenging van die periode € 50,- per half jaar.
Asafgifte aan de opdrachtgever - binnen kantoortijden, op afspraak.
Verstrooiing zonder familie (op zee per schip)
Audio en video
Er kan een opname gemaakt worden van de plechtigheid. De kosten hiervan zijn €55,-.
U krijgt de opname dan op een USB stick.
Huur piano € 300
Huur digitale piano/orgel € 200

Tarieven Horeca Haskerpoort
Dranken
koffie
thee
frisdrank
flesje Chocomel/Fristi
tap bier
wijn/port
binnenlands gedestilleerd
buitenlands gedestilleerd

€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
2,00
2,25
2,35
2,50
3,50
2,85
3,25

€
€
€
€
€
€
€
€

1,25
1,80
1,95
2,25
2,30
0,45
1,05
1,65

€

6,75 p.p.

€
€
€
€
€
€
€

7,00
2,85
2,85
2,95
3,50
3,50
3,25

Lunch Haskerpoort
een royale kom soep, 2 broodjes ham of kaas, 1 broodje kroket
en onbeperkt koffie, thee, melk en karnemelk

€

15,75 p.p.

Lunch ’t Fean
een royale kom soep, 2 broodjes ham of kaas
en onbeperkt koffie of thee

€

11,75 p.p.

Bij de koffie
cake/kruidkoek
gevulde koek
luxe koeken assortiment
oranjekoek slagroom of crème
petit fours
Frysk dúmke
bonbon
sûkerbôle/krentenbrood met roomboter
Koffiearrangement:
By beppe op’e kofje
onbeperkt koffie/thee met echte koffieroom en kandijsuiker,
een luxe bonbon en diverse van Friese koeksoorten op etagère
Lunch
melk/karnemelk per karaf
broodje ham of kaas
krentenbol
sandwiches
broodjes luxe belegd (zalm, brie, kipkerrie...)
broodje kroket
Groenten-, tomaten,- champignonsoep
Luncharrangementen:

Bij de borrel
glaasje pinda’s en zoutjes
schaaltje olijven
Friese droge worst per stukje
kaas per stuk
bitterbal
bittergarnituur

€
€
€
€
€
€

2,10
2,10
0,50
0,50
0,80
0,90

In waarm hapke
2 ronden warme bittergarnituur, 1 maal kaas en worst,
nootjes en zoute stengels.

€

3,55 p.p.

In flaubyt
drie soorten kaas en Friese droge worst geserveerd
met een pittige mosterd. Nootjes, zoute stengels en olijven

€

2,25 p.p.

Borrelarrangementen:

Voor boekingen belt u met het kantoor: 0513-724401
Voor het doorgeven van muziek en/of consumpties mailt u met uitvaart@haskerpoort.nl
Voor overige producten zijn de tarieven op aanvraag.
Op aanvraag kunnen wij diverse warme- en/of koude buffetten leveren.
Onze producten kunnen sporen van allergenen bevatten, speciale wensen rond allergenen
of diëten vernemen wij graag ruim van te voren.
Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van de Landelijke Vereniging
van Crematoria van toepassing. Prijswijzigingen voorbehouden.

HaskerPoort
Haskerpoarte 2
8465 HP Oudehaske
0513-724401
uitvaart@haskerpoort.nl

