
 

 

Voorwaarden zelfgemaakte crematiekist Crematorium Weerterland 

Weert, 02-11-2021 

 

Respect en veiligheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Daarom is het voor ons van het grootste 

belang dat de crematie van een overledene op een veilige manier kan plaatsvinden. Omdat u 

overweegt om zelf een kist te maken, hebben wij een document samengesteld waaraan een kist 

moet voldoen.  

Standaard maten kist 
Buitenmaat: 212 cm lengte, 70 cm breedte inclusief handgrepen, 43 cm hoogte exclusief knoppen.  
 
Maximale afmetingen kist 
Buitenmaat: 220 cm lengte, 90 cm breedte inclusief handgrepen, 50 cm hoog inclusief knoppen.  
Let op! Bij de maximale afmetingen moeten de handgrepen en de knoppen binnen deze marges 

vallen!  

Maximaal gewicht kist 

De crematiekist, inclusief overledene, mag maximaal 250 kg. wegen.  

 
De kist mag gemaakt worden van het volgende plaatmateriaal: 
MDF, multiplex en spaanplaat 
 
De kist mag ook gemaakt worden van een van de volgende massieve houtsoorten: 
Ayous, Berken, Beuken, Ceder, Douglas, Eiken, Esdoorn, Essen, Grenen, Kersen, Koto, Lariks, Linde, 
Noten, Populier, Teak, Vuren en Wenge. Ook een gevlochten rieten kist (mand) is toegestaan, mits de 
bodem vlak is! 
 

Let op! Een wollen kist is NIET toegestaan. Voor de mogelijkheden en vereisten van het gebruik van 

een kartonnen kist, neem contact met ons op!  

Belangrijk! 
Zorg ervoor dat de bodem van de kist volledig VLAK is aan de onderzijde. Dus er mogen geen pootjes, 

blokjes, balkjes of richeltjes aan de buitenkant van de bodem bevestigd zijn. De onderzijde van de 

kist (buitenkant bodem) moet dus egaal en geheel plat zijn! Anders kan de crematie niet 

plaatsvinden.   

In of op de kist mag geen glas, zand, batterijen of (licht)ontvlambare vloeistoffen verwerkt worden. 

Deze materialen kunnen de oven schade toebrengen, waardoor de veiligheid in het gedrang komt. 

Mocht u zelf twijfelen over een materiaal, bel ons even om te overleggen.  

In de kist mag geen matras worden gelegd. Dons, wol en fleece is ook niet toegestaan. Dus 

bijvoorbeeld geen donzen dekbed of kussen en geen wollen deken. Het gebruik van katoen is wel 

toegestaan.  

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 0495 54 52 08 


