
                                                       Prisliste pr. 1. april 2020 

 Bedemand  Søren Schwartzkopf 

 

Alle kister er dansk produceret fra Fuglebjerg kistefabrik, ( EMAS-godkendt ) og er 

polstret med madras, dyne og pude.        

 

 

 

Kister:           Kr. inkl. moms. 

Hvidmalet glat kiste i mdf plader. (Tillæg for buet platte, 400,00 kr.)    5.500,00 

Hvidmalet flex, glat kiste i mdf plader. (Til begravelse / jordfæstelse)                  6.400,00 

Hvidmalet kiste med udsmykning. (Tillæg for buet platte, 400,00 kr.)    5.900,00 

Hvidmalet kiste. Overstørrelse. (Tillæg for udsmykning) 400,00 kr.)    6.500,00 

Fyrretræ. Natur med bæregreb. (Tillæg for bærestænger 800,00 kr.)                 9.900,00 

Mahogni med bærestænger.                   13.900,00 

Egetræ med bærestænger.                   18.900,00 

Egetræ sarkofag med bærestænger.                  21.900,00 

Farvetillæg. NCS kode skal bruges. Leveringstid 1 døgn.     1.500,00 

 

 

Urner:  Fra             700,00
  

 

Ligklæder:               275,00
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Kørsel: 

Rustvognskørsel op til 8 km.        1.200,00 

Rustvognskørsel fra 8 til 25 km. (Fra 25 km. plus 20,- kr. pr. kørt km.)    1.700,00 

Urnetransport.             500,00 

Blomsterkørsel op til 20. km inkl. udlægning         700,00 

Blomsterkørsel over 20 km pålægges 10, kr. pr. km.       

Tillæg for søn- og helligdage, hverdag efter kl. 18.00, lørdag efter 16.00   1.000,00 

 

Øvrigt: 

Medhjælp til kisteilægning – pr. person. (Første person, er indeholdt i honoraret.)     800.00 

Tillæg for søn- og helligdage, hverdag efter kl. 18.00, lørdag efter kl. 16.00.      900,00 

Værnemidler (Covid 19) 2 personer          700,00
  

 

 

Honorar:          4.400,00 

Tillæg for søn- og helligdage, hverdag efter kl. 18.00, lørdag efter 16.00      500,00 

 

Honorar dækker: 

Personlig samtale i Deres hjem eller i en af vores forretninger. 

Udlevering af pjecen " når nogen dør ", samt børnebogen " hvor går man hen når nogen går bort. " 

Ilægning i kiste inkl. iklædning af eget tøj for første person. 

Personligt fremmøde 30. min. før handlingen starter fra enten kirke eller kapel. 

Vores tidsforbrug i forbindelse med tilrettelæggelse af begravelsen/bisættelsen. 
Opfølgning af opgaver samt kørsel med originale attester om nødvendigt. 
Honoraret dækker desuden bistand ved annoncering, bestilling af blomster, mindesamvær m.v. 
Fungere som kirketjener i kirke eller kapel, hvor der ikke er betjening. 
Ansøgning og rådgivning om begravelseshjælp, offentlig såvel som privat. 

Det omfatter tillige et finansieringsbidrag for udlæg, som afholdes på boets vegne. 
Ved et administrativt tidsforbrug udover 5 timer kan beregnes et tillæg på kr. 500,00 pr. time. 

Honoraret ændres ikke i forhold til familiens ønsker om, f.eks. selv at bestille blomster eller indrykke 
annoncer. Bestiller bestemmer ubetinget selv leverandør.  

Vi afholder ikke udgifter / udlæg til leverandører som vi ikke har kreditaftaler med. 

 

 


