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Een dienst in de aula

Bij HaskerPoort zijn er diverse mogelijkheden met betrekking tot de tijdstippen en de duur van een plech-
tigheid. Onze vaste aanvangstijden zijn: 10.30, 14.30 en 19.00 uur. In overleg kunnen wij die aanpassen aan 
een door u gewenst tijdstip. 

In onze aula kunnen maximaal 200 gasten plaatsnemen, zijn er meer gasten, dan kunnen er stoelen wor-
den bijgeplaatst. Indien er meer dan 250 gasten zijn, dan wordt de schuifwand geopend zodat er ongeveer 
350 gasten in één ruimte de plechtigheid zittend kunnen volgen.

Vanaf een half uur voor aanvang van de geboekte tijd bent u welkom in HaskerPoort. 

Tarieven

K. Crematie met plechtigheid ‘kort samenzijn’ (tot 60 minuten) € 1.350,-

Ochtend: 10.30 tot 11.30 uur. Middag: 14.30 tot 15.30 uur. 
Avond: 19.00 tot 20.00 uur.

A. Crematie met plechtigheid ‘basis’ (tot 90 minuten) € 1.420,-

Ochtend: 10.30 tot 12.00 uur. Middag: 14.30 tot 16.00 uur. 
Avond: 19.00 tot 20.30 uur.

L. Crematie met plechtigheid ‘net iets meer’ (tot 120 minuten) € 1.575,-

Ochtend: 10.30 tot 12.30 uur. Middag: 14.30 tot 16.30 uur. 
Avond: 19.00 tot 21.00 uur.

B. Crematie met plechtigheid ‘standaard’ (150 minuten) € 1.710,-

Ochtend: 10.30 tot 13.00 uur. Middag: 14.30 tot 17.00 uur. 
Avond: 19.00 tot 21.30 uur. 
(toeslag per half uur extra € 150,-)

C. Crematie met plechtigheid ‘uitgebreid de tijd’ (270 minuten) € 1.925,-

Ochtend: 10.30 tot 15.00 uur. Middag: 14.30 tot 19.00 uur. 
Avond: 17.00 tot 21.30 uur.

HaskerPoort rekent geen toeslagen voor uitvaarten op avond of zaterdag. Uitvaarten op zondag zijn 
mogelijk, wij rekenen dan een toeslag van € 600,-

Een samenzijn in de familiekamer

Een samenzijn, zowel een kleine dienst als een informeel samenzijn tot maximaal 30 personen, kan heel 
goed in de familiekamer plaatsvinden. Indien gewenst wordt de familiekamer omgevormd tot een kleine 
aula. Op deze manier kan een kleine plechtigheid een warm en intiem afscheid worden. In de familiekamer 
is een eenvoudige geluidsinstallatie en een verplaatsbaar LCD scherm aanwezig. 

De tarieven zijn gelijk aan ‘Dienst in de aula’.  
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Een dienst in het restaurant

Weet u dat het ook mogelijk is de dienst in het restaurant te laten plaatsvinden? De ruimte is zeer geschikt 
voor een informeel samenzijn waarbij muziek en gesproken woord worden afgewisseld met een hapje en 

een drankje. Dit kan zowel over-
dag als ‘s avonds plaatsvinden, 
bijvoorbeeld na een condolean-
ce.

Informeer gerust naar de moge-
lijkheden. 

Tarieven en tijdsduur zijn gelijk 
aan ‘een dienst in de aula’. Het 
is niet mogelijk een opname te 
maken van de bijeenkomst in 
het restaurant. Wel is het mo-
gelijk gebruik te maken van het 
LCD-scherm voor het vertonen 
van foto’s of filmpjes. 

Tarief

D. Afscheid in de huiskamer (30 minuten) € 1.145,-

In dit tarief is inbegrepen het gebruik van de huiskamer voor de duur van 30 minuten. 
In de huiskamer is op aanvraag een eenvoudige geluidsinstallatie aanwezig. 
(toeslag per half uur extra € 50,-)

Afscheid in de huiskamer

De huiskamer leent zich pri-
ma voor een uitvaart in kleine 
kring of het laatste afscheid 
na een dienst elders. Ook kan 
de overledene in de huiska-
mer worden opgebaard in de 
nacht voorafgaande aan de 
uitvaart wanneer de condo-
leance in HaskerPoort heeft 
plaatsgevonden. De ruimte is 
geschikt voor groepen tot 15 
personen.
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Een stille crematie

Soms is er een bijeenkomst elders en vindt alleen de crematie plaats in HaskerPoort, wij noemen dat een 
‘stille crematie.’ Bij een stille crematie wordt de overledene met of zonder nabestaanden binnengebracht, 
soms zijn zij aanwezig bij de aanvang van het crematieproces. Indien nabestaanden achter de rouwauto 
aanrijden bij een stille crematie wordt het tarief stille crematie in aanwezigheidvan nabestaanden in reke-
ning gebracht als er op het crematorium terrein activiteiten plaatsvinden als erehagen etc.

Tarieven 

O. Stille crematie zonder aanwezigheid van nabestaanden, inbreng voor 10.00 uur € 695,-

E. Stille crematie ‘in alle stilte’ € 795,-

De overledene wordt zonder aanwezigheid van nabestaanden  
binnengebracht.

F. Stille crematie ‘omgeven door naasten’  € 895,-

Nabestaanden begeleiden de overledene tot in de huiskamer van het crematorium.  
In overleg kunnen zij aanwezig zijn bij het starten van het crematieproces.  
Er geldt dan een toeslag van € 100,- 

G. Stille crematie ‘met afscheid in de aula’  € 1.200,-

Nabestaanden begeleiden de overledene naar de aula van het crematorium, gebruik  
van de aula voor maximaal 30 minuten.

Condoleance op avond / Gebruik van de ruimtes bij begrafenissen

Een condoleanceavond kan in HaskerPoort plaatsvinden, de zalen en het royale parkeerterrein zijn zeer 
geschikt om veel gasten te ontvangen. Daarnaast kunnen onze ruimtes ook gebruikt worden voor of na een 
begrafenis.

Tarieven

Condoleance op avond (60 minuten) € 350,-

In dit tarief is inbegrepen: gebruik van de aula en/of de koffiekamer voor een condoleance  
op avond (19.00 tot 20.00 uur) en de opbaring in de huiskamer gedurende de nacht  
voorafgaande aan de uitvaart. Een half uur voor aanvang van de condoleance kan de  
naaste familie terecht in HaskerPoort.

Gebruik van de ruimtes bij een begrafenis

eerste uur € 400,-

daarna per half uur € 175,-
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Tarieven 

H. Crematie kind t/m 12 jaar met plechtigheid in de aula of familiekamer € 550,- 
Inclusief het gebruik van de ruimtes in het crematorium voor een klein of groot  
afscheid tot 150 minuten.

I. Crematie kind t/m 12 jaar zonder plechtigheid  € 375,- 
Inclusief het gebruik van de huiskamer voor 30 minuten. 
(maximaal 15 personen)

J. Crematie kind (< 24 weken) € 100,- 
Inclusief het gebruik van de huiskamer voor 30 minuten. 
(maximaal 15 personen)

Kinderuitvaarten 

Voor de crematie van kinderen hebben wij speciale tarieven.

Audio en video 

Herinneringen ophalen met muziek en beelden, de mo-
gelijkheden zijn legio. HaskerPoort heeft in de aula twee 
beamers waarop foto- en videobeelden kunnen worden ge-
projecteerd. Muziek wordt afgespeeld vanaf een media PC. 
Aanleveren van beeld- en muziekbestanden kan digitaal via 
WeTransfer of op USB.  
Het e-mail adres is: uitvaart@haskerpoort.nl.  
U mag ons ook gewoon doorgeven welke muziek u wilt ho-
ren, wij zoeken dan de door u gewenste muziek op in onze 
muziekbibliotheek. Daar muziekstreamingprogramma’s 
technische problemen op kunnen leveren accepteren wij 
geen muzieklijsten van Spotify, Deezer of soortgelijke programma’s. Wij ontvangen de gewenste muziek 
graag 24 uur van te voren. 

Tarieven

Beeld- en geluidsopname op USB € 59,-

Livestream (https://haskerpoort.nl/livestream) € 99,-

Beeld- en/ of geluidsopname of livestream in een van de andere ruimtes  € 255,-

Gebruik digitale piano/orgel  gratis

Huur akoestische piano  € 330,-

Huur vleugel € 830,-
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Indien gewenst wordt er een opname van de dienst gemaakt, dit kan alleen in de aula. De opname wordt 
doorgaans na de dienst op een USB overhandigd. Een opname wordt alleen gemaakt op aanvraag van de 
opdrachtgever van de uitvaart. 

Crematieruimte 
 
Veel nabestaanden kiezen er voor de overledene na de plechtigheid te begeleiden naar de  
crematieruimte. Het is bij crematorium HaskerPoort ook mogelijk om aanwezig te zijn bij het starten van 
het crematieproces. Er mogen maximaal 15 naasten mee in de ruimte waar de invoer plaatsvindt.  
Wilt u mee naar de crematieruimte of aanwezig zijn bij het starten van het proces, dan is dat alleen 
mogelijk in overleg. 

Asbestemming 
 
Na de crematie moet de as een maand in de algemene nis van het crematorium worden bewaard. Na het 
verstrijken van die wettelijke periode mag u een bestemming geven aan de as. Binnen een maand na de 
uitvaart ontvangt de opdrachtgever een brief met daarin diverse keuzemogelijkheden met betrekking tot 
de asbestemming. 

De volgende asbestemmingen zijn opgenomen in het crematietarief:

- Bijzetting in de algemene nis voor de duur van maximaal 6 maanden.
- Asafgifte aan de opdrachtgever, binnen kantoortijden, uitsluitend op afspraak. 
- Asverstrooiing zonder aanwezigheid van nabestaanden.
- Een standaard asbus geschikt voor bijzetting in een columbarium of urnkelder.

Kijk bij onze uitvaartshop voor een ruime keuze aan tastbare herinneringen, wij nemen graag de tijd om u 
te adviseren. Online kunt u ons vinden op Uitvaartshop.nl

Tarieven

Verlenging bijzetting in de algemene nis voor 1 jaar € 85,-

Bijzetting in een urnkelder op ons terrein (voor de duur van 5 jaar)  € 500,-

Asverstrooiing op zee per schip zonder nabestaanden gratis

Asverstrooiing op zee per schip in aanwezigheid van nabestaanden op aanvraag

Asverstrooiing op zee per vliegtuig zonder nabestaanden € 195,-

Asverstrooiing op zee per vliegtuig met maximaal twee nabestaanden op aanvraag

Asverstrooing op nationaal verstrooiterrein Delhuyzen zonder nabestaanden gratis

Asverstrooing op nationaal verstrooiterrein Delhuyzen in aanwezigheid 

van nabestaanden € 160,-

Asverstrooing in de bossen van Chaam zonder nabestaanden gratis

Asverstrooing in de bossen van Chaam in aanwezigheid van nabestaanden € 160,-



Crematorium HaskerPoort 
Haskerpoarte 2  
8465 HP Oudehaske 
0513-724401 
www.haskerpoort.nl


