Prisliste - gældende fra 1. august 2016
Alle priser er incl. moms.

Kr. (incl. moms)

Honorar m.v.
Grundhonorar for ordning af begravelse, ceremoni og papirarbejde
Nedsat honorar, (f.eks. hvis der ikke ønskes ceremoni)
Ekstra honorar (f.eks. for forberedelse/afholdelse af begravelsestale)
Ilægning i kiste
Ekstra mand til ilægning i kiste (hvis nødvendigt)
Sanghæfte till højtidelighed - pr. stk. for layout, papir og print

3.150,00
2.150,00
950,00
875,00
650,00
3,00

Vi beregner intet tillæg for arbejde aften, weekend eller helligdage

Kørsel
Rustvognskørsel under 12 km pr. tur (regnet fra hjem/sygehus eller kapel)
Kørsel over 13-40 km - pr. km
Kørsel over 40 km - pr. km
Klargøring, udbringning og opstilling af kiste
Transport af urne eller blomster, pr. tur

920,00
26,00
13,00
450,00
550,00

Vi beregner intet tillæg for kørsel aften, weekend eller helligdage

Kistepriser
Alle kister leveres som standard med 6 greb, satin-polstring, pude og dyne. Kan benyttes til både kremering og jordbegravelse

Kister til voksne
Hvid kiste uden udsmykning
Hvid kiste med guirlander, fakler eller kranse
Fyr, lys natur
Ask
Fyr, ludbehandlet
Maghoni
Håndflettet kiste i pileflet
Eg - med bærestænger
Tillæg for lakering i valgfri farve
Tillæg for overstørrelse

5.900,00
6.500,00
7.800,00
8.100,00
8.400,00
8.400,00
8.900,00
9.900,00
900,00
900,00

Kister til børn
Fosterkiste, hvid
Hvidlakeret, 55-95 cm (indvendig)
Hvidlakeret, 110-141 cm (invendig)
Hvidlakeret, 157-180 cm (invendig)
Barnekiste i pileflet (45 eller 60 cm)

1.900,00
2.700,00
3.300,00
3.900,00
2.885,00

Urnepriser
Freja, biologisk miljøurne (6 farver)
Nature, biologisk miljøurne (7 farver)
Nature Urne med håndmalet motiv (5 motiver)
Heim, biologisk miljøurne (3-kantet i 6 farver)
Od Stone, biourne med sandmasse (4 farver)
Ydum Urne (mulighed for at dekorere med tush farver)
Lerurne (3 farver)
Lerurne med rose-relief (3 farver)
Beyond Life, dansk designerurne (3 farver)
Sø-urne, ensfarvet
Sø-urne, med anker
Træurne (eg, fyr eller maghoni)
Net til urnenedsættelse

790,00
790,00
1.175,00
830,00
995,00
1.075,00
825,00
875,00
1.200,00
700,00
800,00
1.350,00
125,00

