
Crematie-pakketten 
van ‘t Lief



Introductie
Dank voor het aanvragen van onze brochure over 
crematie-pakketten. Bij ’t Lief doen we dingen 
graag op onze eigen manier. Wij maken ons 
kleinschalige crematorium, het duurzaamste ter 
wereld, bereikbaar voor iedereen die op zoek is 
naar een geschikte plek voor een crematie. In 
deze brochure vertellen we u graag meer over 
onze crematie-pakketten. Die zijn niet kant-en-
klaar, maar juist op maat samen te stellen. Zo 
creëert u zelf een uitvaartceremonie die past bij 
uw wensen. Of u nu alleen op zoek bent naar 
een plek om een dierbare te cremeren, of een 
uitgebreid afscheid wenst met hapjes en drankjes 
na de ceremonie. U betaalt alleen voor de 
onderdelen die u afneemt en weet vooraf precies 
wat alles gaat kosten. In deze brochure geven wij 
meer uitleg over ons concept en de verschillende 
onderdelen. 

Wij denken graag met u mee.

Team ‘t Lief



Keuzevrijheid
Gastvrijheid en een persoonlijke service staan bij ons altijd centraal. Daaronder 
verstaan wij ook flexibel meedenken en transparant zijn over tarieven. 
Nabestaanden hebben altijd de regie; u bepaalt, wij draaien. En omdat elke 
uitvaart anders is geven we graag keuzevrijheid. Onze tarifering is misschien 
iets anders dan bij andere uitvaartcentra. U stelt namelijk zelf een pakket samen 
en neemt alleen de onderdelen af waar u zelf voor kiest. Zo creëert u een 
uitvaartceremonie die past bij uw wensen en budget. Wat uiteindelijk uw keuze 
ook wordt, u deelt de locatie nooit tegelijk met andere families.



Onderdelen
Hieronder vindt u uitleg over de verschillende 
onderdelen van onze prijslijst:

Stille crematie
Bij een stille crematie zijn geen nabestaanden of 
andere belangstellenden aanwezig. De familie 
kiest ervoor om op een eerder moment, of buiten 
of binnen in het crematorium, afscheid te nemen. 

Intieme crematie
Met maximaal 10 personen bent u aanwezig 
bij de crematie. U kiest er zelf voor hoeveel 
tijd u neemt voor het laatste afscheid in ons 
crematorium.

Crematie en ceremonie
Hierbij vindt, naast de crematie zelf, ook 
een afscheidsceremonie plaats in ons 
ceremoniegebouw, inclusief horeca. Bepaal zelf 
hoeveel tijd u hiervoor neemt.

Opbaring en rouwbezoek
In ons crematorium bevindt zich ook een rustige 
opbaarkamer, waar tevens rouwbezoek kan 
plaatsvinden. 



Technische crematie zonder familie via achterzijde
Afscheid met familie bij de brug
Afscheid met familie binnen 

Dienst en/of horeca ontvangstgebouw
Idem, met crematie in bijzijn familie
Dienst en/of horeca ontvangstgebouw
Idem, met crematie in bijzijn familie
Verlenging per halfuur

Opbaring in ‘t Lief
Rouwbezoek
Rouwbezoek zondag toeslag € 200,00

Controle muziek/video inbegrepen
Bij fout aangeleverde muziek/video brengen wij 25 euro 

per extra controle in rekening

Livestream tot 25 ip-adressen gratis
Tot 100 ip-adressen voor € 75,-
Voor meer dan 100 ip-adressen prijs op aanvraag
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crematie, standaard asbus
crematie, standaard asbus, evt afspelen muziek
inloop 30 min, crematie, standaard asbus, 
evt afspelen muziek en beeldmateriaal

Inbegrepen



Duurzaam cremeren in een rustige omgeving
’t Lief in Beesd is rustig gelegen en omringd door groen. Ons 
ceremoniegebouw staat naast het crematorium, zo kunt u als nabestaanden 
zo lang mogelijk bij uw geliefde aanwezig blijven. De ruimtes zijn met elkaar 
verbonden door een brug over water, die symbool staat voor de gang 
naar de andere bestemming, ‘de overkant’. In de crematieruimte heeft u 
een weids panorama en kijkt u uit over de weilanden. ’t Lief is het meest 
duurzame crematorium ter wereld. Wij vinden het belangrijk dat we continu 
stilstaan bij onze impact op de aarde. Daarmee leveren we een bijdrage aan 
de natuur en geven iets terug aan de omgeving. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via 0345-782 782 of 
info@het-lief.nl.


