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Begraafplaatsen & Crematorium 

Almere

Kruidenweg 3  •  1312 SR  Almere

yarden.nl/almere  •  T 036 535 7200

Begraafplaatsen & 

Crematorium Almere

Open huis

Na een periode van verbouwen, 

opent Crematorium Almere op 

zaterdag 7 september 2019 haar 

deuren.

Heeft u altijd al eens een 

crematorium van binnen willen 

bekijken? Tijdens dit Open Huis 

verzorgen wij rondleidingen en 

kunt u een kijkje nemen voor én 

achter de schermen.

Wij zorgen natuurlijk ook voor een 

hapje en een drankje.

U bent tussen 14.00 en 17.00 uur 

van harte welkom!

Begraafplaatsen & Crematorium Almere

Crematie
van een kindje
onder de 
24 weken
zwangerschap

Binnen crematorium Almere is het 
mogelijk om een kindje onder de 24 
weken zwangerschap te cremeren. 
Voor deze mooie mensjes hebben 
wij een pakketje samengesteld dat 
betaalbaar is.

Wat kunt u van ons verwachten?
-  Een persoonlijk gesprek om al uw 

wensen op papier te zetten.
-  Gebruik van de gekoelde kamer.
-  20 minuten vlinderkamer om afscheid 

te nemen met maximaal 8 personen.
-  Crematie door een medewerker van 

het crematorium.
-  Asbusje: reliek vlinder, dolfijn of engel.
-  Telefonisch contact na de crematie.
-  Het afhalen van het asbusje.



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.

Begraafplaatsen en Crematorium Almere
Kruidenweg 3, 1312 SR Almere. T 036 - 535 7200
www.crematoriumalmere.nl


