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PRIJSLIJST CREMATORIUM HOFHEIDE  

(versie 1/1/2023, alle prijzen incl. BTW) 

 

1. Crematies  

 

Weekdagen 

Inwoner aangesloten gemeenten       € 600 

Inwoner niet-aangesloten gemeenten      € 685 

OCMW-behoeftige(*) aangesloten gemeenten     € 150 

Kind jonger dan 12 jaar en foetus         € 75 

Lichaam afgestaan aan de wetenschap(*)      € 350 

Crematie na ontgraving(*)        € 850 

Crematie na ontgraving kind jonger dan 12 jaar en foetus(*)     € 75 

 

(*) enkel mogelijk op weekdagen 

 

Zaterdagen 

Inwoner aangesloten gemeenten       € 650 

Inwoner niet-aangesloten gemeenten      € 735 

Kind jonger dan 12 jaar en foetus       € 100 

 

Algemeen 

Koelcel per nacht (vanaf 2de nacht)        € 30 

Zee-urne of biologisch afbreekbare urne       € 85 

 

Annulatie crematie minder dan 48u voor gereserveerd tijdslot             € 250 

Annulatie crematie meer dan 24u na reservatie      € 30 

Niet komen opdagen voor gereserveerd tijdslot        reële prijs 

 

De prijs van de standaardurne (metaal/karton) is inbegrepen in de crematie.  

Indien de uitvaartondernemer dit wenst, kunnen de assen rechtstreeks in de sierurne geplaatst 

worden, voor zover deze sierurne tijdig afgegeven wordt. 
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2. Aula en afscheidsplechtigheid 

 

Huur aula’s 

 Kleine aula plechtigheid max. 45 min. in combinatie met crematie  € 180 

 Kleine aula plechtigheid max. 45 min. zonder crematie    € 280 

 Grote aula plechtigheid max. 60 min. in combinatie met crematie  € 230 

 Grote aula plechtigheid max. 60 min. zonder crematie    € 330 

 Verlenging tijdslot met 15 min.         € 30 

 Verlenging tijdslot met 30 min.         € 55 

 Kleine/grote aula begroetingsmoment max. 15 min. (**)      € 55 

 

(** ) geen teksten, enkel begroeting onder begeleiding van uitvaartondernemer, muziek 

en sfeerbeelden worden door Hofheide voorzien 

 

Burgerlijke plechtigheden door Hofheide 

Ceremoniële begeleiding        € 120 

 (incl. familiegesprek en tekstuele voorbereiding) 

Technische voorbereiding standaard         € 50 

 (max. 4 muziekstukken en max. 40 digitale foto’s) 

Technische voorbereiding extra per uur        € 50 

 (bijkomende muziek, foto’s, andere,…)  

 

Plechtigheden door andere voorgangers 

Technische voorbereiding per uur         € 50 

 (muziek, foto’s, andere,…)  

    Technische begeleiding door Hofheide tijdens plechtigheid     € 40 

 

Algemeen 

 Inscannen foto’s (max. 40 stuks)         € 40 

Livestream en opname        € 110 

Administratieve kost (laattijdige aanlevering of wijziging audiovisueel materiaal d.w.z. 

tussen 12 en 36u voor start plechtigheid)        € 30 

 Administratieve kost (bij wijzigingen audiovisueel materiaal minder dan 12u voor start 

plechtigheid)          € 100 
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3. Begraafplaats 

 

Strooiweide / strooivijver 

Indien crematie te Hofheide en uitgevoerd door uitvaartondernemer  gratis 

Indien crematie te Hofheide en uitgevoerd door Hofheide (***)     € 35 

Indien geen crematie te Hofheide of na thuisbewaring (***)     € 70 

 

(*** ) bij asverspreiding in aanwezigheid van nabestaanden 

 

Columbarium 

Concessie 20 jaar, incl. naamplaatje       € 795 

Bijzetting (2 standaard-urnen mogelijk)      € 265 

 

Urnenkelder 

Concessie 20 jaar, incl. naamplaatje       € 835 

Bijzetting (4 standaard-urnen mogelijk)      € 280 

 

Urnenkelder Sterretjesweide (kinderen t/m 12 jaar) 

Concessie 20 jaar, incl. naamplaatje       € 165 

 

Urnenbos 

Bio-urne verplicht, niet inbegrepen in prijs      € 530  

 

Gedenkbos (bio-urne of verstrooiing) 

Boom, gedenksteen en naamplaatje       € 875 

Bio-urne niet inbegrepen in prijs 

Bijzetting binnen de 1e graad        € 280 

 

Algemeen 

Naamplaatje op zuil (10 jaar)          € 70 

Naamblaadje aan gedenkboom (10 jaar)        € 70 

Ophangen blaadje / plaatje in aanwezigheid van familie (op andere datum dan 

crematie en/of plechtigheid)          € 40

       


