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      2021 (Covid-periode) 

 

     

CREMATIE VAN HUISDIEREN – uitsluitend individueel 

 

 

Crematie is een waardig afscheid van een huisdier en biedt een oplossing aan vele prangende vragen die 

een dierenvriend zich stelt. 

 

Antverpia - Liberty bvba wenst de eigenaar de zekerheid te geven dat zijn dier individueel gecremeerd 

wordt en is voorstander van een eenvoudige, sobere crematie met alle respect voor de gevoelens en 

verlangens van de eigenaar.  Daarom verzorgt Antverpia - Liberty bvba uitsluitend individuele crematies. 

 

U kan zelf uw overleden dier naar het crematorium brengen – op afspraak - of het kan binnen de 24 à 48 

uur door Antverpia - Liberty bij u thuis of bij uw dierenarts worden opgehaald.  De crematie wordt zo snel 

mogelijk uitgevoerd.  Eén telefoontje tijdens de openingsuren volstaat.  

Aanvragen per mail zien wij niet als bindend of dringend, enkel telefonische afspraken zijn bindend. 

 

Op verzoek wordt de as van het dier in een asdoosje of urn terugbezorgd.  Deze urn kan afgehaald of 

bezorgd worden, aan u of uw dierenarts. Indien geen urn gewenst is, wordt de as uitgestrooid door het 

crematorium of door de eigenaar. 
 
 

Antverpia - Liberty bvba garandeert dat uw huisdier individueel gecremeerd wordt.  Dit gebeurt op één van de 

volgende manieren: 

 a. het ter beschikking stellen van de urn met certificaat; 

 b. het aanwezig zijn van de eigenaar bij het begin van de crematie; 

  c. het versturen van een bevestiging binnen de 10 dagen na de crematie. 

 

Opdat dit alles vlot zou verlopen is het nodig duidelijke afspraken te maken die strikt nageleefd 

worden, zeker tijdens deze Covid-periode. Tijdens deze Covid-periode werken wij enkel op afspraak, 

voor zowel het binnenbrengen van een overleden dier of voor het ophalen van de as/urn. 

 

Op deze wijze hoopt het crematorium de dierenvrienden te helpen bij het waardig afscheid van hun trouwe 

vriend. 

 

 

Openingsuren : Covid-periode: steeds op afspraak.  

  Weekdagen tot 18h, zaterdag tot 16h 

  Tel. 03 484 42 38 

  Zon - en feestdagen gesloten of tijdens feestdagen beperkt geopend op afspraak 

  telefonisch 7/7 bereikbaar (03/484.42.38, noodnummer 03/312.12.11) 



TARIEVEN VAN DE INDIVIDUELE CREMATIE   (incl. 21% BTW )  

geldig vanaf 1 mei 2021 

     Euro 

Zeer klein dier (cavia, dwergkonijn, hamster, reptiel, vogel…..) tot +/- 1 kg 55,00 

kat of kleine hond tot 10 kg   100,00    

tot 20 kg   125,00 

tot 30 kg   150,00   

tot 40 kg   175,00 

tot 50 kg   200,00    

tot 60 kg   225,00    

tot 70 kg   250,00 

tot 80 kg   275,00 

+ € 25,00 per 10 kg voor gewichten boven 80 kg    

 

standaard urn                            vanaf    35,00 

exclusieve urn vanaf  60,00   

verwerken van de as (voor evt. in eigen urn of meenemen)    10,00 

ter plaatse vullen eigen urnen of eigen juwelen   10,00 

terugbezorgen van de as/urn aan dierenarts (en passant in regio, < 7 werkdagen) 10,00    

terugbezorgen van de as/urn (spoed AANGETEKEND, verre regio)   20,00  

crematie op afspraak (voorrang) supplement       25,00 

 

ophalen lichaam (door het dienstencentrum bij dierenarts) per gereden km   1,00   

   (min. € 25,00) 

transport naar privé (eigenaar): vertrek € 25,00 + € 1,00/gereden km (1 pers.)    

transport naar privé (eigenaar) met meerdere chauffeurs, prijs af te spreken                      

 

 

ENKELE RICHTLIJNEN 

 

Na telefonische afspraak kan het dier door het dienstencentrum binnen de 24 à 48 uur worden opgehaald. 
 

Voor grote afstanden wordt de dag van ophalen besproken. Om de transportkosten te drukken proberen wij 

deze transporten in te plannen, het ophalen kan iets langer duren. Eventuele spoedtransporten zijn 

mogelijk. Uw dierenarts of ons centrum geeft u graag meer informatie. 
 

Een bevestiging van de crematie, samen met de factuur, wordt aan de eigenaar of eventueel aan de 

dierenarts verstuurd, normaliter binnen de 10 dagen, dit enkel wanneer geen as of urn nodig. Crematies zijn 

te betalen binnen 8 dagen. Bij het ter plaatse binnenbrengen van een lichaam wordt de ganse crematieprijs 

betaald als voorschot. Bezorgde asdoosjes/urnen worden steeds op voorhand of ter plaatse betaald bij 

afhalen. 

Aan dierenarts bezorgde of per post verzonden as of urn wordt op voorhand aan Antverpia of aan de 

dierenarts betaald.  

 

Indien duidelijk afgesproken, kan de crematie op een welbepaald uur beginnen en kan de eigenaar wachten 

(mits supplement).  Tijdens de verbranding kan hij echter niet ter plaatse wachten (Covid-periode). Wij zijn 

voorstander van een individuele en sobere crematie die één tot drie uur duurt. 

 

Voor diegenen die wachten op de urn, zijn er in de omgeving meerdere gelegenheden waar men rustig kan 

vertoeven. 

 

Openingsuren : Covid-periode: steeds op afspraak.  

  Weekdagen tot 18h, zaterdag tot 16h 

  Tel. 03 484 42 38 

  Zon - en feestdagen gesloten of tijdens feestdagen beperkt geopend op afspraak 

  telefonisch 7/7 bereikbaar (03/484.42.38, noodnummer 03/312.12.11) 

 


