
Horsia gelooft in vriendschap tussenmens en
dier. Na een levenslange vriendschap ver-
dient uw paard een respectvol afscheid.
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Een mooie manier om
afscheid te nemen.

Respect. De groepscrematie.

Bĳ een groepscrematie wordt uw paard, pony of
ezel samenmet andere huisdieren gecremeerd. U
ontvangt een crematiecertificaat van de groeps-
crematie.

Wĳ bieden elke paard, pony en ezel een waardig
afscheid.

Horsia heeft meer dan 12 jaar ervaring en expertise
opgebouwd sinds haar start van crematiediensten
speciaal voor paarden – 2010 in Frankrĳk, 2018 in
Duitsland en nu ook sinds 2021 in België.

Als internationale groep volgen wĳ strenge kwali-
teitsnormen. Ons team is drietalig, professioneel op-
geleid en heeft een hoogontwikkeld empathisch in-
zicht. Wĳ wensen u zo goed mogelĳk te begeleiden
in deze moeilĳke momenten.

Crematiediensten Over Horsia

Prestige. De individuele crematie.

Bĳ een individuele crematie wordt uw paard,
pony of ezel alleen gecremeerd. U ontvangt de
assen en een crematiecertificaat van de indi-
viduele crematie.

Indien u graag een bĳzonder urne wenst, vraag
ernaar. Bĳ Horsia kiest u uit mooie designs in ver-
schillende stĳlen.
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Paardachtigen Prijs
(incl. btw.)

Pony tot 1,30 m 1.150 €

Pony of ezel van 1,31 m tot
1,48 m 1.450 €

Paard van 1,49 m 1.650 €

Paardachtigen Prijs
(incl. btw.)

Alle paardachtigen 1.020 €

Ophaling

• Ondersteuning bĳ alle formaliteiten
• Professioneel opgeleid team
• Nederlands-, Frans- en Engelstalig
• Op 2 locaties. Altĳd dichtbĳ
• Duidelĳke tarieven. Geen verborgen of extra

kosten, wel een individuele en complete service

Mooi aandenken

Bĳ onze individuele crematie Prestige krĳgt u de as-
sen van uw trouwemetgezel mee naar huis. Indien u
graag een bĳzonder urne wenst, vraag ernaar. Bĳ
Horsia kiest u uit mooie designs in verschillende stĳlen.

Strikt individueel: Wĳ halen uw paard individueel
op voor vervoer naar het crematorium. Dat is ook
zo als u voor groepscrematie kiest.

Sereen interieur: Horsia besteedt aandacht aan
afscheid nemen en denkt aan alle details. Zelfs
onze speciaal aangepaste trailers zĳn voorzien van
een sereen interieur.

Overal dichtbij: In bos of weide, box of stal of bĳ de
dierenarts. Waar uw paard ook overleden is, Horsia
komt zo snel mogelĳk tot bĳ u. Dankzĳ onze trailers,
verspreid over Vlaanderen en Wallonië, zĳn we
snel ter plaatse.

Voor de prĳs van de ophaling naar het crematori-
um kĳken wĳ naar de afstand tussen de locatie van
uw paard en het crematorium.

Onze tarieven Wees er zeker van Goed om te weten Afscheid nemen

Respect. De groepscrematie.

Informatie hierover vindt u op www.horsia.be of
telefonisch op +32 (0)2 342 22 28.

Uw paard wordt samen met andere huisdieren ge-
cremeerd. U ontvangt een crematiecertificaat van
de groepscrematie.

Uwpaardwordt alleen gecremeerd. U ontvangt de
assen en een crematiecertificaat van de indi-
viduele crematie.

Prestige. De individuele crematie.

Duidelijke tarieven voor de crematie
In dezemoeilĳke momenten wil Horsia een betrouw-
bare partner zĳn. Daarom zĳn onze tarieven correct
enduidelĳk: afhankelĳk vande schofthoogte vanuw
paard, de crematiedienst en het transport. Hier-
onder ziet u een overzicht van alle kosten voor onze
diensten.

Afscheid nemen van uw paard, pony of ezel is de
laatste kans om uw paard te bedanken.

In deze moeilĳke, misschien onverwachte omstan-
digheden is het niet altĳd gemakkelĳk om snel de
juiste beslissing te nemen. Daarom zĳn wĳ er voor u.

U heeft vragen over afscheid nemen? Bel ons op
+32 (0)2 342 22 28 of mail via contact@horsia.be. Al
uw vragen zĳn welkom.We helpen u graag verder.

Afscheid nemen is vrede nemen en is een deel van
uw persoonlĳk rouwproces. Ons professioneel en
empathisch team is er om u hierbĳ te begeleiden.
Met alle respect voor uw gevoelens, uw wensen en
uw uiteindelĳke keuze.

Het ophalen gebeurt met toewĳding, sereen en
professioneel. Bĳ het ophalen garanderen wĳ een
respectvolle zorg voor uw paard, pony of ezel. U
krĳgt rustig de tĳd om afscheid te nemen van uw
paard, pony of ezel. Wĳ leggen het lichaam zeer
voorzichtig in onze speciale trailer en vertrekken
nadat u afscheid heeft genomen. Voor ons is het
belangrĳk dat dit moment waardig en liefdevol
verloopt.


