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DE CREMATIE EN ASBESTEMMING

De crematie van een overledene vindt meestal direct aansluitend aan de 
plechtigheid plaats. Het is mogelijk om de overledene met een aantal 
nabestaanden te begeleiden naar de crematieruimte. Dat aantal verschilt 
per crematorium. Wettelijk is bepaald dat de as van een overledene één 
maand in het crematorium moet worden bewaard. 

Vaillantfonds: voor een goed doel

Soms komt het voor dat er na de crematie 
(edel)metaal in de oven achterblijft.
Dit wordt apart bewaard en opgehaald bij 
alle crematoria in Nederland. De opbrengst 
gaat via het Dr. C.J. Vaillantfonds naar diverse 
maatschappelijke, goede doelen. 

NADENKEN OVER DE ASBESTEMMING
In de eerste weken na de crematie van een dierbare ontvangt u van ons 
informatie over wat u met de as kunt doen. Op het gebied van asbestem-
ming is veel mogelijk. U kunt kiezen voor een gedenkplek in een van 
onze gedenkparken, de as kan bij ons of elders – desgewenst onder be-
geleiding – worden verstrooid, een deel van de as kan verwerkt worden 
in een persoonlijk sieraad of glasreliek of bewaard worden in een urn of 
ander bewaarobject. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden 
en geven u vrijblijvend een passend advies. We staan u graag te woord.

TARIEVENLIJST AFSCHEIDSPLECHTIGHEDEN 

Voor een actueel en volledig overzicht van onze tarieven 
en mogelijkheden, verwijzen wij u graag naar onze web-
site: www.crematoriatwente.nl

SPECIALE BROCHURE ASBESTEMMING

Meer informatie over asbestemming leest u in onze 
speciale folder. Vraag deze bij ons aan via telefoon 
of mail of download de folder van onze website, 
www.crematoriatwente.nl. Er zijn bijzonder veel mo-
gelijkheden voor asbestemming waarover wij u graag 
voorlichten en adviseren. Neem contact op met onze 
afdeling asbestemming om een afspraak te maken: 
(053) 475 60 50.



Bij Crematoria Twente is alles erop gericht een waardig afscheid naar 
eigen inzicht mogelijk te maken. Vanuit het standpunt dat bij Crema-
toria Twente nabestaanden altijd centraal staan, bieden wij alle zorg 
en ondersteuning om het afscheid van uw dierbare zo persoonlijk mo-
gelijk te maken. Vanzelfsprekend doen wij dit in nauwe samenwerking 
en overleg met uw uitvaartbegeleider. Bij Crematoria Twente wordt 
een laatste afscheid uiteindelijk een dierbare herinnering, waaruit in 
de toekomst troost en inspiratie kan worden geput. 

Crematoria Twente is er voor iedereen. Met vestigingen in Enschede, Al-
melo, Borne en Oldenzaal staan wij met onze professionele dienstverlening 
dagelijks garant voor aandacht, inlevingsvermogen, gastvrijheid, betrok-
kenheid en flexibiliteit. 

EEN PERSOONLIJK AFSCHEID IN STIJL 
Goed afscheid nemen gebeurt meestal op een persoonlijke manier. Men-
sen die weten dat zij niet lang meer te leven hebben, leggen steeds vaker 
hun persoonlijke wensen voor de eigen afscheidsplechtigheid vast. Van-
zelfsprekend voelen ook nabestaanden de behoefte om het afscheid van 
een dierbare persoonlijk vorm te geven. Een laatste bijeenkomst moet pas-
send zijn bij de persoon en het leven van de overledene. 

LAAT ONS WETEN WAT UW WENSEN ZIJN 
Bij Crematoria Twente werken we graag met u en de door u gekozen uit-
vaartonderneming samen om alle wensen rondom de afscheidsplechtig-
heid vorm te geven. Er is bij ons veel mogelijk: meer dan weleens wordt 
gedacht. Uitbundig of juist ingetogen, beeld- en geluidspresentaties, live-
muziek, avondplechtigheden, meerdere sprekers of een persoonlijk ritueel 
ten afscheid: iedere plechtigheid wordt zoveel mogelijk naar eigen wens 
ingevuld. Neem contact met ons op om uw specifieke ideeën te bespreken. 
Wij helpen u graag.
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DIVERSITEIT AAN AULA’S EN AFSCHEIDSRUIMTES

Crematoria Twente heeft in Enschede, Almelo, Borne en Oldenzaal de beschik-
king over zeven aula’s, een buitenaula en verschillende ruimtes voor een af-
scheid in informele setting. Ze variëren in grootte, wat ons in staat stelt om 
zowel grote als kleine gezelschappen goed te bedienen:

Aula Zuid Enschede 180 zitplaatsen
Aula West Enschede 160 zitplaatsen
Aula Klein Zuid Enschede 30 zitplaatsen
Buitenaula Enschede Zitplaatsen naar behoefte

Aula Almelo 135 zitplaatsen
Familiekamer Almelo Ruimte voor 15 personen

Aula De Eik Borne 130 zitplaatsen
Aula De Es Borne 30 zitplaatsen 
Afscheidslounge Salut Borne Ruimte voor ongeveer 50 personen

Aula Oldenzaal 110 zitplaatsen

AFSCHEID IN DE OPENLUCHT
Op het uitgestrekte natuurterrein van onze vestiging in Enschede 
bieden wij de mogelijkheid om een buitenplechtigheid te orga-
niseren. We beschikken hiervoor over een speciale ‘buitenaula’, 
standaard uitgerust met 60 zitplaatsen en vier grote parasols. 
Uiteraard zorgen we er bij slecht weer voor dat een afscheid zon-
der hinder alsnog kan plaatsvinden in één van de aula’s binnen. 
In Borne kan een plechtigheid in de beschutte openlucht plaats-
vinden, op het terras van afscheidslounge Salut.

AANWEZIG ZIJN VIA INTERNET 
De aula’s van Crematoria Twente beschikken over moderne au-
diovisuele en andere technologische apparatuur. Hierdoor kunt 
u familie en vrienden die niet bij de plechtigheid aanwezig kun-
nen zijn, er via internet toch bij betrekken. Zij loggen in met een 
speciale code en volgen het afscheid in een beveiligde inter-
netomgeving. 

EEN PERSOONLIJKE PLECHTIGHEID 
Beeld en geluid kunnen helpen om uiting te geven aan gevoe-
lens die horen bij verlies en afscheid. Vanzelfsprekend is er bij 
Crematoria Twente veel mogelijk om een plechtigheid op deze 
wijze te personaliseren. Om een persoonlijke presentatie te ge-
ven of foto’s of een film te tonen, is alle benodigde technologi-
sche apparatuur aanwezig. U kunt altijd een afspraak maken om 
de door u gemaakte presentatie op onze apparatuur te testen. 

LIVEMUZIEK OF FAVORIETE ARTIEST
Muziek speelt vaak een belangrijke rol tijdens de plechtigheid. 
Binnen de afgesproken tijd mogen er zo veel muziekstukken ge-
speeld worden als u zelf wilt. De muziek kan geheel naar eigen per-
soonlijke wens worden verzorgd en is eenvoudig te uploaden via 
www.crematoriatwente.nl. Wilt u graag hulp bij het uitkiezen van de 
juiste muziek? Het digitale muziekboek op onze website, voorzien 
van een uitgebreide zoekfunctie, biedt wellicht uitkomst. 

Wilt u liever livemuziek? Al onze vestigingen bieden daarvoor mo-
gelijkheden. Overal staat een vleugel tot uw beschikking (echter 
niet in iedere aula). Daarnaast staan in zowel Enschede als Almelo 
een elektrische piano en een orgel. Heeft u andere wensen, laat het 
ons dan weten. Wij zorgen dat het klaarstaat voor aanvang van de 
plechtigheid.

OPNAMEN VAN DE PLECHTIGHEID
Het is mogelijk om geluids- en beeldopnamen van de plechtigheid 
te maken. Crematoria Twente verzorgt deze uitsluitend op uitdruk-
kelijk verzoek van de nabestaanden. Bij plechtigheden in de kleine 
aula in Enschede zijn alleen geluidsopnames mogelijk. Aan deze op-
names zijn geen extra kosten verbonden. De opname wordt mee-
gegeven op een usb-stick en in het kader van de Wet bescherming 
persoonsgegevens direct na overhandiging uit ons bestand gewist. 
Hierdoor is nabestellen helaas niet mogelijk.

RUIME KEUS AAN CATERING

Voorafgaand en na afloop van een plechtigheid kunt u bijeenzijn met 
genodigden in een van onze gastenkamers. Bij Crematoria Twente 
staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Wij bieden een ruime keus 
aan warme en koude dranken, koek, cake, gebak, (luxe) broodjes en 
andere versnaperingen om het u en uw gasten zo prettig mogelijk 
naar de zin te maken. Er kan ook een goed glas wijn worden geser-
veerd bij een bittergarnituur. Koffie en/of thee voorafgaand aan een 
plechtigheid behoort vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden. 
Dat kan in kleine kring in de familiekamer of met al uw gasten in een 
van de gastenkamers, precies hoe u het wilt.

Met onze arrangementen proberen wij aan ieders wens, smaak en 
budget tegemoet te komen. Meer weten over onze cateringmo-
gelijkheden? Vraag naar onze cateringfolder, bekijk deze op onze 
website of bel of mail ons met uw vraag. Wij adviseren u graag bij 
het maken van uw keuze.


