Priseksempler på begravelse og bisættelse
Puggaard Begravelse, Storegade 37 B, 6800 Varde, tlf. 75 22 15 50

Dette skema er lavet på opfordring fra forbrugerrådet, med det formål at give
priseksempler på udgifter til bedemanden.
Alle priser i eksemplerne er Puggaard Begravelse priser uden udlæg

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Begravelse

Bisættelse

Bisættelse

Forudsætninger

Forudsætninger

Forudsætninger

• Afdøde lægges i kiste i eget hjem,
der bruges eget tøj og sengetøj.
Udsyngning og kørsel med følge
til den lokale kirkes kapel.
• Rustvognskørsel under 8 Km
• Begravelse finder sted fra lokal
kirke.

• Afdøde lægges i kiste på
sygehuset, der bruges eget tøj og
sengetøj.
• Kisten køres i rustvogn til det
lokale kapel hvor familien kommer
til udsyngning om aftenen.
• Afdøde bisættes fra lokalt kapel
og køres med rustvogn til
nærmeste krematorium.
• Urnen køres til kirkegården

• Afdøde lægges i kiste på
plejehjemmet. Udsyngning og
kørsel med følge til kapel med køl
• Kisten køres til kirken med følge
• Afdøde bisættes fra den lokale
kirke og køres med rustvogn til
nærmeste krematorium
• Kistepynt køres tilbage til graven
• Familien afhenter selv urnen

Kiste bisættelseskiste
Bækmarksbro nr. 16 glat

Kiste Diamant 14 opredt
Jacob Jensen Design

Bedemandens ydelser
Hvid begravelseskiste
Bækmarksbro nr. 2 glat
Kisteilægning og
påklædning af afdøde

7.200

0

Rustvognskørsel
til kapel

1.100

Bedemandshonorar

3.900

Kisteilægning og
påklædning af afdøde

0

Rustvognskørsel til
kapel
15 – 25 km
krematorium 15 – 25km
kørsel med urne til
kirkegården

1.400
1.400
516

Bedemandshonorar

3.900

Urne vælg 3 typer
I alt kr.

6.380

12.200

800

Kisteilægning og
påklædning af afdøde

0

Rustvognskørsel til
kapel
15 – 25 km
kirke
0 – 8 km
krematorium 25 – 35 km
Kørsel med kistepynt til
kirkegården ½ time

1.400
1.100
1.600
250

Bedemandshonorar

3.900

Urne med dekoration

1.100

14.396

Udover bedemandens egne ydelser kan der forekomme udgifter til underleverandører, f.eks.
annoncering, blomster, kremering, gravsten, mindesamvær og kirkegårdsydelser.
Bedemanden kan være behjælpelig med at give et overslag på disse omkostninger.

Alle priser i eksemplerne er i kr. inkl. moms.

9.995

19.345

