
Tarieventabel Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam 2023 
Rouwcentrum De Nieuwe Noorder behorende bij de 

"Heffingsverordening Begraafplaatsen en Crematoria Gemeente Amsterdam" 

1. Gebruik van het Rouwcentrum De Nieuwe Noorder 

Pakket condoleance: gebruik 'Familiekamer DNN' incl. 5 dagen koelen, bezoek van 6o minuten tot zo personen. 
Het tarief is exclusief verbruik van consumpties. • 440  

Condoleancebezoek van 6o minuten: maandag t/m zaterdag van io.00 uur tot 19:00 uur, van zo tot 50 
personen. Het tarief is exclusief verbruik van consumpties. Bij condoleancebezoek van meer dan so personen 
wordt de toeslag bijzondere verrichting doorberekend. Dit pakket is inclusief 5 dagen koeling.  
Toeslag 'bijzondere verrichting' bij komst van 20 tot 5o personen en inzet extra personeel 

• 490 

6o 
Toeslag 'bijzondere verrichting' bij komst van meer dan 5o personen en inzet extra personeel • 90 

Gebruik verzorgingsruimte, huur ruimte per 6o minuten 	 70 

Condoleancebezoek van 6o minuten: maandag t/m zaterdag van io.00 uur tot ig:oo uur, tot 20 personen. Het 
tarief is exclusief verbruik van consumpties.  
Condoleancebezoek van 6o minuten: maandag t/m zaterdag van io.00 uur tot 19:00 uur van zo tot so personen. 
Het tarief is exclusief verbruik van consumpties. Bij condoleancebezoek van meer dan 5o personen wordt de 
toeslag bijzondere verrichting doorberekend.  
Condoleancebezoek van 6o minuten: maandag t/m zaterdag na 19:.00 uur tot 22:00 uur, tot so personen. Het 
tarief is exclusief verbruik van consumpties. Bij condoleancebezoek van meer dan 5o personen wordt de toeslag 
bijzondere verrichting doorberekend.  
Verlengen condoleancebezoek, per 15 minuten 

• 95 

• 185 

• 225 

• 35 
Gebruik koeling per nacht 	 50 

24 uurs kamer opbaring per dag, inclusief koeling. Tot ao personen per bezoek van 10:00 uur tot 22:00 uur. 
Tarief is exclusief verbruik van consumpties.  
Elektronische toegang 24 uurs kamer opbaring per etmaal van 22:oo uur tot 10:00 uur. 

• 190 

• 275 

24 uurs kamer 5 dagen, inclusief koeling, verzorgingsruimte tot 6o minuten. Tot lo gasten per bezoek van 10:00 
uur tot 22:00 uur, Tarief is exclusief het verbruik van consumpties.  
io% korting op to factureren kosten uitvaartcentrum, indien de uitvaart (crematie of begraving) plaatsvindt op 
De Nieuwe Noorder. * 

85o 

Korting io% 

Voor condoleancebezoek is begeleiding door de uitvaartleider verplicht. 
Extra of onverwacht rouwbezoek moet ook worden afgestemd en geregeld worden via de uitvaartleider. 

* De korting is alleen van toepassing indien de opbaring in het rouwcentrum van De Nieuwe Noorder heeft plaatsgevonden. 
De korting wordt niet berekend bij een aula dienst in het rouwcentrum en ook niet indien alleen gebruik is gemaakt van de 
koeling. 

Voor de kosten van consumpties/cateringmogelijkheden verwijzen wij naar de consumptietarieven tabel Begraafplaatsen en 
Crematoria Gemeente Amsterdam. 

LET OP! Er zijn aanvullingen/wijzigingen op de bestaande 
tarieventabel. Neem contact op met kantoor voor meer informatie! 



2. Overige bijkomende kosten 

toeslag extra schoonmaakwerkzaamheden na gebruik 24-uurs /familie kamer 	 • 	250 

toeslag tijdoverschrijding dienst van 6o minuten Familiekamer 	 110 

De toeslag extra schoonmaakwerkzaamheden wordt in rekening gebracht, wanneer de afspraken m.b.t. het schoon 

achterlaten van de 24-uurs / familiekamer niet zijn nagekomen. 

toeslag tijdoverschrijding dienst van 6o minuten familiekamer op de dag zelf, per 15 minuten 	 € 	110 

auladienst in rouwcentrum, maximaal 20 gasten * 
	 € 	170 

afscheid in rouwcentrum, 30 minuten voor aanvang dienst in aula 	 € 	100 

verlengen afscheid in rouwcentrum per 15 minuten voor aanvang dienst in aula 	 50 

* Er is geen livestream en opname van de plechtigheid mogelijk indien deze plaatsvindt in het rouwcentrum. 

De uitvaartleider moet de apparatuur (speaker en laptop) leveren om de gewenste muziek en/of beeldpresentatie tijdens de 

plechtigheid of to kunnen spelen. De bediening van de apparatuur moet door de uitvaartleider gedaan worden. 
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