
 
Assistance m.v. 
Honorar ordning/assistance (Tillæg weekend/helligdag kr. 960). kr.         3.820 
Assistance ved højtidelighed (udover 1 time )   …………pr. time kr.            790 
Læsning af tale…..kr. 940     Udført og læsning af tale…….. kr.  2.070 
Ilægning og iklædning, hverdag ……………………………  kr.            980 
                                    efter kl 16                   pr. påbegyndt time kr.            580 
Ilægning og iklædning, weekend og helligdag ………………  kr.         1.180 
                       Weekend/helligdag efter kl 16 pr. påbegyndt time kr.            680 
Separat fremvisning i kapel ………………………………… kr.            780 
Transport af urne i Storkøbenhavn .........................…....... kr.            640 
Forsendelse af urne og emballering ………………………. efter regning 
Transport af kranse indenfor 0-8 km., hverdag……………. kr.          840 *) 
Transport af kranse indenfor 0-8 km., week-end………… kr.       1.070 *) 
Kranseordn. i afstand over 8 km. beregnes efter afstand og tidforbrug 
Kranseordn. på gravst. når blomster følger rustv. hverdag  kr.          370 *) 
 

Rustvognskørsel 
Indtil 20 km. beregnes en enhedspris på ……….........…. kr.        1.190 
Ekstra tillæg kørsel, hverdage efter kl. 16 ..........….................... kr.           800 
Ekstra tillæg, kørsel weekend og helligdag………………………..kr.           900 
Ud over 20 km. beregnes pr. km. ..................................….. kr.             45 
Ind- eller udbæring af kiste i kirke, pr. mand, hverdag ……. kr.           550 
Ind- eller udbæring af kiste i kirke, pr. mand, week-end …… kr.           830 
 

Kister til kremation, inkl. postring og overlagen 
Nr. 9, hvidlakeret……………………….……..............……. kr.        5.220 *) 
Nr. 9 bg, hvidlakeret med guirlander………………………… kr.        5.720 *) 
Nr. 5, hvidlakeret……………………….……..............……. kr.        5.720 *) 
Nr. 5 bg, hvidlakeret med guirlander……………………….. kr.        6.220 *) 
Nr. 7 natur, fyrretræ………………………………............…. kr.        7.720 *) 
Nr. 15 xb, ekstra stor, hvidlakeret…………………………….... kr         6.920 *) 
 

Kister til begravelse, inkl. postring og overlagen 
Nr. 14, hvidlakeret……………………………..................... kr.        6.620 *) 
Nr. 14 bg, hvidlakeret med guirlander……………………  kr.        7.220 *) 
Nr. 15 L, hvidlakeret med licene…………………………….. kr.        7.120 *) 
Nr. 2, hvidlakeret …………………….……….…………….. kr.        7.720 *) 
Nr. 45, natur, egetræ……………………..………………… kr.      25.000 *) 
Nr. 42, natur, egetræ, ……………………………………… kr.      30.000 *) 
Nr. 15 xb, ekstra stor, hvidlakeret……………………………… kr.        7.050 *) 
Zinkkiste (med rude), incl. tillodning....................................       dagspris   *) 
 
Ligklædning, Bomuld 
Dame eller Herre hvid Skjorte………………………...................... kr.            400 *) 
 
 

 
 
 

 
Urne 
Miljøvenlig  (motiv: kr. 190)...............................................  kr.            890 *) 
Lerurne  (motiv: kr. 190)………………………………........ kr.            990 *) 
Urne til spredning af aske ………..……............................  kr.            890 *) 
Keramik, Stentøj Kähler…………………………………….. kr.         1.370 *) 
Diamant sort eller hvid…………………………………………… kr.         2.070 *) 
 
Trykte salmeblade 
  25 stk. ...………... i farvetryk  kr. 640 *) sort/hvid tryk kr.           600 *) 
  35 stk. ...……....... i farvetryk  kr. 680 *) sort/hvid tryk kr.           610 *) 
  50 stk. ...……....... i farvetryk  kr. 740 *) sort/hvid tryk kr.           640 *) 
  75 stk. ...……....... i farvetryk  kr. 810 *) sort/hvid tryk kr.           610 *) 
100 stk. ...……….... i farvetryk  kr. 900 *) sort/hvid tryk kr.           770 *) 
for hver efterfølgende 25 stk farvetryk kr. 170 *) sort/hvid tryk kr.           165 *) 
 
Takkekort 
Takkekort, sort/hvid, med/uden tiltryk pr. stk .  kr.             20 *) 
Takkekort med farvemotiv, med/uden tiltryk pr. stk.  kr.             25 *) 
 
 
 
De med  *) anførte priser er incl. 25 % moms. 
 
Betalingsbetingelser 
Beløbet forfalder til betaling 15 dage fra fakturadato. Ved betaling efter 
forfaldsdato beregnes rente efter rentelovens bestemmelser. (fra forfaldsdato) og 
rykke gebyr på kr. 200230.- 
 
Honorar for ordning og assistance 
Vort tidsforbrug i forbindelse med tilrettelæggelse af højtideligheden, opfølgning 
af opgaverne samt kørsel i forbindelse med anmeldelse til 
begravelsesmyndighed m.v. Honoraret dækker endvidere bistand med at ordne 
annoncering, bestilling af blomster, mindesamvær m.v. 
Det omfatter tillige et finansieringsbidrag for kontante udlæg, som vi afholder på 
boets vegne. 
 
De samlede omkostninger ved en begravelse eller bisættelse afhænger af mange 
forskellige forhold. Priserne, der er anført i listen her, vedrører udelukkende vore 
egne ydelser. Vi har mulighed for at orientere om de faktiske udgifter ud fra 
nærmere angivne oplysninger hvad angår: afdødes bopæl, tilhørsforhold til 
trossamfund, gravstedsønsker m.v. 
 
Provision 
De pårørende vælger som udgangspunkt, hvilke leverandører, der skal levere 
blomster, avisannoncer, gravsten eller lignende. 
Formidler vi leverancen, modtager vi ofte, men ikke altid, en provision fra 
leverandøren for at formidle aftalen. 


