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De dag van de crematie
Op de dag van de crematie komt u, eventueel samen met familie of
vrienden, naar ons crematorium. U wordt ontvangen bij de hoofdingang en
begeleidt naar de vlinderkamer. Hier hebben wij een mooi plekje gemaakt
waar wij uw kindje opbaren.
U heeft de vlinderkamer 20 minuten zodat u in alle rust afscheid kunt
nemen. Indien wenselijk bellen wij u als het crematieproces klaar is.
U kunt na een maand het asbusje (reliek) ophalen. Wij maken hiervoor
een afspraak met u.
Wat is belangrijk?
• Een document waarop staat wanneer en met hoeveel weken uw kindje
is geboren.
• Een mandje waar uw kindje in ligt. Het liefst geen harde materialen
i.v.m. het crematieproces.
• Geen tussenkomst van een ondernemer.
Wat zijn de kosten?
De kosten bedragen, afhankelijk van de wensen, ongeveer € 225.Deze kunt u per pin of contant voldoen tijdens het persoonlijke gesprek.
Wij zullen de crematie met grote zorg laten plaatsvinden maar kunnen
vooraf niet garanderen dat er as overblijft.
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