
CONDOLEANCE EN UITVAART IN 
PERSOONLIJKE SFEER
Een bijeenkomst om samen terug te kijken op het leven van de overledene. Het is 
belangrijk dat dit in de door uw gewenste sfeer plaatsvindt. Hoeve Kromwijk ondersteunt 
u en uw familie graag bij een condoleance of uitvaart die helemaal naar uw wens is. 

Wij staan 7 dagen per week voor u klaar. Veel families
kiezen ervoor de tijd te nemen voor een condoleance of
uitvaart. Hoeve Kromwijk biedt u de gelegenheid rustig 
afscheid te nemen en na te praten, terwijl wij u voorzien
van koffie en thee, een broodjesarrangement naar 
keuze of een borrel. Ook een mooie receptie met diverse
hapjes en drankjes is mogelijk. Het unieke bij Hoeve
Kromwijk is dat wij de bijeenkomst helemaal op maat
voor u kunnen samenstellen, tot aan de aankleding en
bloemarrangementen. Zo wordt het echt een persoonlijk
samenzijn. Wij beschikken over diverse sfeervolle ruimtes. 

Een condoleance of bijeenkomst is mogelijk tot 200 
personen in één ruimte, waar eventueel ook een kist 
geplaatst kan worden. Eventueel kunnen we bij meer 
personen diverse ruimtes combineren.

Wij beschikken over 80 gratis parkeerplaatsen voor de
deur en hebben op 50 meter loopafstand nog meer gratis
parkeerplaatsen. Hoeve Kromwijk ligt nabij begraafplaats
en crematorium Meerbloemhof te Zoetermeer. Wij zijn 
rolstoeltoegankelijk en beschikken over een 
mindervalidentoilet.



Koffie-arrangement € 8,50 p.p.
l Onbeperkt koffie en thee.
l Diverse koekjes en cake.

Broodjesarrangement € 13,50 p.p.
Vanaf 10 personen.
l Twee luxe belegde zachte broodjes.
l Eén broodje kroket.
l Onbeperkt koffie, thee en jus d’orange.

Broodjesarrangement ‘de luxe’ € 18,50 p.p.
Vanaf 10 personen.
l Twee luxe belegde broodjes.
l Eén broodje kroket.
l Kopje soep van het seizoen.
l Handfruit.
l Onbeperkt koffie, thee en jus d’orange.
Bij minder dan 10 personen heeft u de keuze 
van de a la carte lunchkaart.

Borrelarrangementen
Het is ook mogelijk om na een crematie of begrafenis 
informeel samen te zijn met een hapje en een drankje. 

All-in arrangementen 
Arrangement 1 uur € 13,50 p.p.
l Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment. 
l Zoute koekjes en nootjes.
l 3 Gefrituurde luxe hapjes (zie keuzemogelijkheden).

Arrangement 2 uur € 22,50 p.p.
l Onbeperkt drankjes uit het Hollands assortiment.
l Zoute koekjes en nootjes.
l 3 Gefrituurde luxe hapjes (zie keuzemogelijkheden).
l 2 Canapés (zie keuzemogelijkheden).

Keuzemogelijkheden hapjes en canapés
U kunt bij een arrangement het aantal hapjes kiezen 
dat hierboven is aangegeven. Wilt u meer hapjes, 
dan gelden de prijzen die erachter zijn vermeld.

Warme luxe hapjes 
Holtkamp bitterbal € 1,50 p.st.
Japanse krokante kip € 1,25 p.st.
Vlammetjes € 1,00 p.st.
Gamba’s in broodkruim € 1,00 p.st.
Old Amsterdam bitterbal v € 1,25 p.st.
Vietnamese groenten loempia v € 1,15 p.st.

Canapés 
Canapé met tartaar van rund € 1,75 p.st.
met truffelmayonaise
Canapé met zalmsalade en € 1,75 p.st.
kruidenmayonaise
Canapé met eiersalade en € 1,75 p.st.
bieslookmayonaise v
Canapé met hummus zongedroogde € 1,75 p.st.
tomaat v
v = vegetarisch

Opties
- Het is mogelijk om te starten met koffie en thee. 
- Verlenging van het samenzijn is mogelijk 

(meerprijs per half uur € 5,00 p.p.).

Dineren
U kunt na afloop van een begrafenis of crematie ook 
bij Hoeve Kromwijk dineren. Vanaf acht gasten is het al
mogelijk om in privésfeer te dineren. Uiteraard kunnen 
we in overleg ook andere arrangementen afspreken. 
Uw wens is ons uitgangspunt. 

Wij heten u van harte welkom in onze hoeve!

Hoeve Kromwijk
Voorweg 133 2716 NH  ZOETERMEER

T 079 321 74 98 | E info@hoevekromwijk.nl | I www.hoevekromwijk.nl

Geopend van maandag – zondag vanaf 10.00 uur.

KOM VRIJBLIJVEND LANGS

Hebben wij uw interesse gewekt? Het is uiteraard mogelijk
om vrijblijvend langs te komen. Wij leiden u graag persoon-
lijk rond om te ruimtes en mogelijkheden te laten zien en
een offerte op maat te verzorgen. Meer foto’s en impressies
zijn te vinden op onze website en onze facebookpagina.


