Priser/pris eksempel
Det er næsten umuligt at give en samlet pris på en begravelse/bisættelse. Prisen vil altid afhænge af Jeres forhold
og ønsker, men vi slutter altid samtalen med at give en pris på de kendte udgifter og hvilke udgifter der kommer
herudover.
For os er det meget vigtigt at højtideligheden bliver præcis som I ønsker den, og I selv sætter Jeres personlige
præg på den. Vi står altid til rådighed for jeres spørgsmål og ideer.
Ønsker I at se et par tænkte eksempler på priser for en begravelse eller bisættelse, har vi lavet er par
beregningseksempler herunder.

Priseksempler på jordbegravelse og bisættelser

Priseksempel
på begravelse.

Priseksempel
på bisættelse.

Priseksempel
på bisættelse.

Forudsætninger

Forudsætninger

Forudsætninger

• Afdøde hentes på Holbæk
Sygehus på en hverdag.
• Afdøde har fået eget tøj på og
eget sengetøj bruges.
• Rustvognskørsel inkl. 1 mand
Fra Holbæk Sygehus til Jyderup 26 kilometer.
• Begravelse finder sted fra
Jyderup kirke.

• Afdøde hentes i hjemmet og
køres til Jyderup Kirkes Kapel.
• Afdøde har fået eget tøj på og
eget sengetøj bruges.
• Familien deltager når afdøde
lægges i kiste.
• Rustvognskørsel inkl. 1 mand til
kapel - under 8 kilometer og fra
kirke til krematorium 26 kilometer.
• Afdøde bisættes fra Jyderup Kirke
og kremeres på nærmeste
krematorium.
• Familien henter selv urnen og
bringer den til kirkegård.

• Afdøde hentes på Holbæk
Sygehus.
• Afdøde kommer i eget tøj og
sengetøj.
• Rustvognskørsel inkl. 1 mand til
kirke - 26 km. og fra kirke til
krematorium - 26 km.
• Afdøde bisættes fra Jyderup Kirke
og kremeres på nærmeste
krematorium.
• Vi henter urnen til Jyderup
Kirkegård.

Hvid kiste med ornament

Hvid glat kiste

Hvid glat kiste

Kisteilægning og
påklædning af afdøde

7.170
650

Kisteilægning med
familiens deltagelse.

5.689
0,00

5.689

Kisteilægning og
påklædning af afdøde.

650

Rustvognskørsel

1.338

Rustvognskørsel til kapel
og kirke til krematorium

2.338

Rustvognskørsel til kirke
og kirke til krematorium.

2.676

Bedemandens honorar

3.995

Bedemandens honorar

3.995

Bedemandens honorar

3.995

Urne i ler/Bio

I alt kr.

13,153

995

13.017

Urne i ler/Bio

995

Transport af urne

600
14.605

Prisen er den samme i Mørkøv Jyderup Begravelsesforretning, om man er medlem af folkekirken
eller ej.
Udover bedemandens egne ydelser er der udgifter til underleverandører, f.eks. annoncering, blomster,
kremering, gravsten, mindesamvær og kirkegårdsydelser. Som en del af vores service, kan vi være behjælpelige
med at bestille disse. Man er naturligvis også velkommen til, at bestille disse ting selv og ved forudgående aftale
sende fakturaerne til os, så man får en samlet faktura. Vores udgangspunkt er, at de pårørende vælger
leverandør, samt at prisen ikke er dyrere end hvis familien selv foretager købet. Kopi af udlæg vedlægges
fakturaen. Bedemanden kan være behjælpelig med at give et overslag på disse omkostninger.
Der gøres opmærksom på, at når vi bestiller dødsannonce, kistepynt, stenhugger og lignede, modtager vi i nogle
tilfælde en kommission fra leverandør for vores arbejde og udlæg.

