Prisoplysning – for begravelse/bisættelse
Puggaard Begravelse, Storegade 37 B, 6800 Varde, tlf. 75 22 15 50

Før indgåelse af aftale, udarbejder vi et prisoverslag som giver et retvisende indtryk af udgifterne.
Vi kan tilbyde at håndtere udlæg til f.eks. blomster, annoncer, mindesamvær, kapelmedhjælp, krematorium, kirkegård og
stenhugger.
Vi kan hjælpe med at søge begravelseshjælp ved kommunen og begravelseskasser.
Vi yder ikke økonomisk rådgivning, men hjælper gerne med at finde svar på aktuelle spørgsmål. Der kan give økonomisk
overblik.

Priser
Hvid kiste

Kistelevering og ilægning

Bisættelse
kr. 6.380 til
29.950
Begravelse
kr. 7.200 til
29.950
Eg dagspris
kr. 0

Urne
Fra kr. 800
til 3.500
Unika fra
kr. 2.800
Rustvognskørsel
Grundtakst
kr. 1.100
kr. 1.250
kr. 1.400
kr. 1.600
kr. 1.800
kr. 22

Honorar

kr. 3.900

Ekstra tillæg/gebyrer
kr. 516
kr. 250
kr. 575
kr. 790
Aftalt pris

Produktbeskrivelse
Vi fører et bredt udvalg af kvalitetskister fra Danmarks ældste
kistefabrik i Bækmarksbro og de nyeste Diamantkister i Jacob Jensen
Design fra Tommerup Kister.
Kistens pris dækker levering af kiste og bedemandens medvirken ved
kisteilægning, afdøde kan iklædes eget tøj og lægges i eget sengetøj
uden beregning
Inkluderet i kistens pris. (ved brug af 2 mand betales tillæg)
Produktbeskrivelse
Vi fører et bredt udvalg af urner fra Tommerup Kister
og Nordic funeral.
Desuden håndlavede unika urner fra Bunger Keramik
Beskrivelse
Man betaler kun for den afstand afdøde køres.
Fra 0 til 8 km
Fra 8 til 15 km
Fra 15 til 25 km
Fra 25 til 35 km
Fra 35 til 45 km
Længere ture beregnes efter afstand samt evt. broafgift og færge
Honoraret omfatter
Bedemandens vagtordning, tidsforbrug, kontor-, edb- og
telefonudgifter.
Vi kommer til samtale hos pårørende g møder gerne i kapellet efter
behov, også weekend og aften.
Det er også muligt at mødes på vort kontor.
Vi står til rådighed med vejledning, planlægning, udsyngning,
indsættelse af kiste sammen med pårørende i kapel/kirke, deltagelse i
højtidelighed. Alt inklusivt.
Der tages forbehold for ekstra tidsforbrug på komplicerede
udlandssager.
Beskrivelse
Transport af urne fra krematorium til kirkegård.
Transport af blomster i rustvogn pr. halve time
Tillæg for ekstra mandskab ved kisteilægning.
Komplet opredning i kisten, sælges også enkeltvis
Blomstertransport f.eks. fra kirke/kapel til kirkegård
Vi samarbejder gerne med pårørende om opfyldelse af specielle
ønsker til aftalt pris

