
Vores ydelser 
Honorar for håndtering og assistance, både før, under og efter 
højtidligheden. 

Kr. 3.200,00 

Klargøring og levering af kiste Kr. U/B 
Ilægning i kiste samt iklædning Kr. 925,00 
Weekend samt aften (efter kl. 17,30) tillæg Kr. 995,00 
Medhjælp, ind og ud bæring, sænkning mm. 1 mand pr. time Kr. 550,00 
Transport af blomster inden for 0-20 km, hverdage Kr. 875,00 
Transport af blomster inden for 0- 20 km, weekend Kr. 1.375,00 
Transport ud over 20 km. pr. ½ time Kr. +375,00 
Kranseordning når kranse følger rustvogn Kr. 475,00 
Transport af Urne Kr. 595,00 
Forsendelse af urne inkl. emballering (I Danmark) Kr. 595,00 
 
Rustvognskørsel 
Fra 0-20 km. beregnes en grundpris på  Kr. 1.125,00 
Ud over 20 km. beregnes pr. km. Kr. 26,00 
Tillæg for rustvognskørsel i weekend og på helligdage Kr. 875,00 
For kørsel hvor bro eller færge udgifter tilkommer, faktureres det 
faktiske omkostninger 

  

Tillæg pr. time for sejl- og ventetid Kr. 675,00 

 

Kister til bisættelse Se flere modeller/priser på vores hjemmeside *
 

Hvid kiste 09 basis m/8 greb samt polstring og pude Kr. 4.995,00 
Hvid kiste 09 basis med 2 kors på langsiden Kr. 5.286,00 
Hvid kiste 09 basis med guirlande på langsiden Kr. 5.554,00 
Hvid kiste 09 basis med palmegren på langsiden Kr. 5.246,00 
Massiv kiste i nordisk fyr, natur, m/8 greb samt polstring og pude Kr. 8.454,00 
Massiv kiste i nordisk fyr, hvid laseret, m/8 greb samt polstring og 
pude 

Kr. 8.785,00 

 

Kister til begravelse Se flere modeller/priser på vores hjemmeside * 
Hvid kiste 15 basis m/8 greb samt polstring og pude Kr. 5.995,00 
Hvid kiste 15 basis med 2 kors på langsiden Kr. 6.878,00 
Hvid kiste 15 basis med guirlande på langsiden Kr. 7.146,00 
Hvid kiste 15 basis med palmegren på langsiden Kr. 6.838,00 
Diamant 14 sort eller hvid silkemat lakeret Kr. 9.996,00 
Diamant 32 sort, rød eller hvid Kr. 29.995,00 
Massiv kiste 15 i nordisk fyr, natur, m/8 greb samt polstring og pude Kr. 8.454,00 
Korsskruer krom, 4 stk. til montering af låg Kr. 110,00 
Tillæg for anden farve, standard Kr. 1.975,00 

 

Urner Se alle farver  på vores hjemmeside * 
Beyond Life urne, 5 naturfarver og frøkapsel * Kr. 1.485,00 
Diamant, sort, rød eller hvid højblank Kr. 2.998,00 
Diamant sort eller hvid silkemat Kr. 2.285,00 
Touch, hvid Kr. 749,00 
Touch alle farver * Kr. 798,00 
Touch med guldkant * Kr. 845,00 
Touch med motiv * Kr. 2.095,00 
Touch sort med Swarovski sten Kr. 3.995,00 
Tube 3 forskellige motiver * Kr. 698,00 
   
Ovennævnte er et udvalg af vores sortiment. Kontakt os for flere oplysninger. 

 

Tilbehør 
Vatteret dyne, lux pude og ansigtsklæde Kr. 660,00 
Ligklæde, lang Kr. 270,00 
Ligklæde, kort Kr. 216,00 
Korsskruer krom, 4 stk. til montering af låg Kr. 110,00 
   
Vi kan arrangere en minde stund efter begravelsen/bisættelsen. Dette aftales 
individuelt.  
Pris efter nærmere aftale 

 

Diverse 
Body bag Kr. 995,00 
   
Udsyngning 
Korsanger, 0-10 km fra St. Brøndum. Kr. 995,00    
Transport korsanger pr. km over 10 km. Kr. 3,30 

 

 Anførte priser er inkl. 25 % moms. 

*Flere farve varianter, se vores hjemmeside 

         www.rosenbegravelsesforretning.dk. 

  



 

Betalingsbetingelser 

Beløbet er til forfald 14 dage fra faktura dato. 
Ved for sen betaling beregnes der renter efter rentelovens 
bestemmelser. Samtidig beregnes et gebyr på 100,00 kr. pr. 
rykkerskrivelse. 
 
Honorar for ordning og assistance 

 Vores tidsforbrug og kørsel i forbindelse med tilrettelæggelse af 
begravelsen/bisættelsen. 

 Opfølgning på opgaver samt kørsel i forbindelse med anmeldelse 
til begravelsesmyndighed m.v. 

 Bistand ved annoncering, bestilling af blomster, stenhugger, 
mindesamvær, lede borgerlig bisættelse, fungere som kirketjener 
i kirker og kapeller, hvor der ikke er betjening. 

 Det omfatter tillige et finansieringsbidrag for kontant udlæg, som 
afholdes på boets vegne. 

 Ansøgning og rådgivning i forbindelse med begravelseshjælp, 
offentlig såvel som privat. 

 
Det kan være vanskeligt at danne sig et samlet overblik over udgifterne 
ved en begravelse/bisættelse ud fra denne prisliste. Besøg derfor vores 
hjemmeside for at se 3 eksempler. Vi kommer også gerne hjem til Dem, 
helt uforpligtende, hvor vi i fællesskab kan udarbejde et overslag. 
 
De samlede omkostninger ved en begravelse/bisættelse afhænger af 
mange forskellige forhold. Priser der er anført i vores liste, vedrører 
udelukkende vores egne ydelser. 
 
Vi har mulighed for at orientere om de øvrige udgifter, ud fra nærmere 
angivne oplysninger hvad angår: 
 

 Afdødes bopæl 
 Tilhørsforhold til trossamfund 
 Gravsteds ønske m.m. 
 Afdødes sidste vilje 

 

 

 

 

Prisliste pr. 1. december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSEN BEGRAVELSESFORRETNING ApS 
 

Brøndumvej 56, St. Brøndum 
9520 Skørping 

Telefon 40 57 18 48 
 

Hjemmeside: www.rosenbegravelsesforretning.dk 
 

Mail: info@rosenbegravelsesforretning.dk 

 


