
Prisoplysning – for begravelse/bisættelse 
 
 

 Priser  

Hvid kiste  
Fra 

kr. 5.995,00 

Produktbeskrivelse 
Dansk produceret kvalitetskiste fra Tommerup Kistefabrik. De er 
godkendt af Dansk Krematorieforening.  Prisen er inkl. polstring. 
Kister kan leveres i alle farver og i flere ædle træsorter med og uden 
kors. 
Tommerup Kistefabriks motto er: 
Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til naturen. 
Så de planter et træ, for hver kiste de sælger.  

Kistelevering og ilægning  
 

kr. 885,00 
 
  

Beskrivelse 
 
Påklædning og kisteilægning af afdøde på sygehus.  
 
 

Urne 
 
 
 
Transport af urne 

 
Fra 

 kr.1.195,00 
 

Fra  
kr. 668,00 

Produktbeskrivelse 
Urner kan leveres i flere forskellige materialer og med dekorationer 
efter eget valg. Urnerne bliver leveret med bomuldsbånd, så familien 
kan nedsætte urnen uden at bruge urnetang. 
 
Indtil 20 km fra Jyderup. Derudover 20,00 kr. pr. kørt kilometer. 

Rustvognskørsel 
  0  -   8 kilometer 
  8  –15 kilometer 
15 – 20 kilometer 
Derudover pr. km. 

 
kr. 1.000,00 
kr. 1.300,00 
kr. 1.400,00  

kr. 26,00 

Beskrivelse 
Rustvognene består af en Volvo fra 2019 og en Volvo fra 2011 i 
farverne sort. 
Særlige ruter eller stoppesteder kan aftales. 

 
Honorar 
 
  

 
kr. 4.495,00 

Honoraret omfatter: 
 
Eksempler på ydelser 
 

• En eksamineret bedemand via Danske Bedemænds 
uddannelse, som vægter omsorg, tryghed, nærvær, 
empati, høj professionalisme, etik og moral og som vil gøre 
alt for at opfylde familiens og afdødes ønsker. 

• Kan kontaktes alle 365 dage. 

• Garanti for at alt bliver som aftalt. 

• Samtale kan foregå f.eks. i hjemmet, på kontor, på hospital 
eller på hospice. 

• Ved samtalen er der ingen aften-, weekend- eller 
helligdagstillæg. 

• Vejledning og koordinering hvis afdøde har testamenteret 
sit legeme til Anatomisk Institut, som nu hedder Institut for 
Cellulær og Molekylær Medicin.      

• Kontakt og koordinering til hospital, plejehjem, hospice og 
kapel.  

• Kontakt og koordinering til kirke, præst og kirkegård 

• Kontakt og anmeldelse af alle nødvendige papirer til 
begravelsesmyndigheder. 

• Bestilling af blomster/kranse/kirkepynt. 

• Bestilling og indrykning af annonce. 

• Kontakt og koordinering af mindesamvær. 

• Vejledning om sorggrupper. 



• Vejledning og tilbud om professionel psykologhjælp. 

• Ansøgning om begravelseshjælp fra sygeforsikring 
Danmark. 

• Ansøgning om begravelseshjælp fra diverse fagforeninger. 

• Ansøgning om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark. 

• Udlevering af huskeliste til diverse afmeldinger. 

• Udlevering af børnebogen ” Hvor går man hen, når man 
går bort” og malebogen dertil, samt børnebogen ”Larver og 
guldsmede”. 

• Udlevering af pjecen ”Når nogen dør”. 

• Udsyngning fra afhentningsstedet. 

• Tilstedeværelse før og under bisættelsen. 

• Ved rustvognskørsel kan der medtages 1 passager. 

• Udlæg hos underleverandører: 
– Gravsten 
– Blomster 
– Annoncer 
– Mindesamvær 
– Krematorium 

              – Trykte salmer 

• Refusion af transport af afdøde mellem 2 sygehuse pga. 
sundhedsfaglige- eller pladshensyn. 

Ekstra tillæg/gebyrer: 
 
Weekend tillæg ved 
rustvognskørsel 
Tillæg for ekstra 
mandskab 
Særlige omstændigheder 
eksempelvis fremvisning 
pr. time 
 
Blomster/kransekørsel: 
 
  0 –   8 kilometer 
  8 – 15 kilometer 
15 – 20 kilometer 
Derudover pr. kilometer 
 
Tillæg ved borgelige 
højtidelighed 
Hvid bomuldsskjorte 
Dyne, pude og 
ansigtsklæde 
Hele sættet 

 
 

 
kr. 1.050,00 

 
kr.    975,00 

 
 

kr.    500,00 
 

 
 

kr.    900,00 
kr. 1.100,00 
kr. 1.200,00 
kr.      26,00 

 
 

kr. 1.995,00 
kr.    315,00 

 
kr.    731,00 
kr.    951,00 

 
 
 

  
 
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. 
 

 

2022.11.15 


