
 

Urnen en relieken via Crematorium Amersfoort 

 
CeKaBe  Urnen en miniurnen Keramiek Voor binnen en buiten www.urn.nl 

 

Oso Gaia Urnen en miniurnen Keramiek Voor binnen en buiten www.osogaia.com 

 

Amto Urnen en miniurnen RVS Voor binnen en buiten www.amto.nl 

 

Funeral Products Urnen en miniurnen Verschillende 

materialen 

Voor binnen en beperkt buiten www.funeralproducts.eu 

 

B&W Metalen urnen Urnen, mini urnen fotolijstjes, 

enz. 

Metaal Voor binnen Alleen verkoop uit Poortkamer 

Bus Natuursteen Urnen Natuursteen Voor binnen en buiten Alleen verkoop uit Poortkamer 

 

De Kneedbare steen Urnen, miniurnen, babyurntjes Keramiek Voor binnen en buiten www.kneedbaresteen.nl 

 

Michel Kuipers Babyurntjes Keramiek Voor binnen www.michelkuipers.nl 

 

Asbeelden.nl Asbeelden Zilvertin/ 

zilvertin verbronsd 

Voor binnen www.asbeelden.nl 

 

Kroes Glasblazerij Urnen en relieken Glas Voor binnen en buiten www.kroesglasblazerij.nl 

 

Barbara Bläsing Urnen en miniurnen Keramiek Voor binnen en beperkt buiten Alleen verkoop uit Poortkamer 

 

CBA Urnen,miniurnen, glasrelieken Verschillende 

materialen 

Voor binnen en buiten Alleen verkoop uit Poortkamer 
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Assieraden via Crematorium Amersfoort 

 
Gedenksieraden Goud/zilver/staal Ook sieraden voor vingerafdruk of haarlok (vingerafdruk of 

haarlok door familie aan te leveren of via ons rouwcentrum) 

www.gedenksieraden.nl 

 

Nobel Memoria Goud/zilver/staal  www.nobelmemoria.nl 

 

Miriam Klaassen Goud/zilver  www.miriamklaassen.nl 

 

Funeral Products Goud/zilver Ook sieraden voor vingerafdruk (vingerafdruk door familie 

aan te leveren of via ons rouwcentrum) 

www.funeralproducts.eu 

 

Tizz Goud/zilver Ook vermaken eigen trouwring, werken met kleurstenen, 

eigen ontwerp mogelijk 

www.tizzgoudsmeden.nl 

Jewel Concepts Goud/zilver Alleen sieraden voor vingerafdruk en portret hanger 

Ook sieraden met voetafdruk van kinderen (vinger- of 

voetafdruk door familie aan te leveren of via ons 

rouwcentrum) 

www.jewel-concepts.eu 

 

CBA Goud/zilver Beperkte modellen Alleen verkoop uit Poortkamer 

 

Emotionbeads Glas Glaskralen voor armband en hanger en sleutelhanger www.emotionbeads.nl 

 

 

 

 

Sluit- en grondplaten via Crematorium Amersfoort 

 
Artiverre  Glas Sluitplaten voor urnennis Alleen te bestellen via 

Poortkamer 

 

Bus Natuursteen Natuursteen Sluitplaten voor urnennis 

Grondplaten voor urnentuin of graf 

Alleen te bestellen via 

Poortkamer 

 

 

 

 

http://www.gedenksieraden.nl/
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Naamplaatjes via Crematorium Amersfoort 

 
Focks labels RVS/ Messing Naamplaatjes liggend of staand Alleen te bestellen via 

Poortkamer 

 

 

 

 

Mozaïk Vlinders 

 
GeKa Mozaïk Mozaïk met RVS Vlinder voor op de vlinderboom bij het vlinderveldje/ 

voor thuis. Ook met asruimte mogelijk 

Alleen te bestellen via 

Poortkamer 

 

 


