Prisopplysninger for gravferdstjenester.
Pris på begravelser eller bisettelser vil variere med valg av tjenester og
produkter. Det koster ikke noe å ha en uforpliktende samtale med oss, for å få
opplysning om hva det vil koste.
Du kan ringe vår telefon 24t alle dager 95 45 00 44.
Vi kjenner NAV sine regler og vil passe på at du får den støtten du har krav på.
Gravferdsstønaden er behovsprøvd. Båretransport over 20 km vil NAV dekke det
meste av transportkostnadene. Dette er en rettighet alle har. Vi ordner med
søknadspapirer.
Blomster, annonser, minnesamvær, gravstein etc. er ikke fordyrende gjennom
oss. Vi har god avtaler og garantier som er bra for deg. Vi gjør alt for å gi deg
den hjelpen du trenger. Uansett kostnadsramme du velger, hjelper vi deg med å
lage en verdig begravelse. Det er også mulig selv å ordne med forskjellige
oppgaver, og vi gir gjerne råd om store og små detaljer som kan ordnes med.
Begravelsesregningen kan belastes avdødes konto. Da slipper du selv å legge
ut. Dette kan skje før skifteoppgjøret og selv om kontoen er sperret. Norske
banker vil belaste kontoen mot fremvisning av begravelsesregning og dødsattest.
Når vi har hatt konferansen og gravferden er planlagt slik du ønsker de
forskjellige tjenester skal utføres, vil det bli gitt prisoverslag i god tid før
seremonien.
Alle priser som er momsbelagte er inkludert moms.

Kister inkl. utstyr og svøp
Kiste, Enkel (malt spon)

200 / 60 cm

4 290

Kiste, Furu natur lakkert

200 / 60 cm

8 784

Kiste, Furu hvitmalt

200 / 60 cm

8 784

Kiste, Duett

200 / 60 cm

9 855

Kiste, Profil hvit (Lilje)

200 / 60 cm

11 439

Urner
Urne, Never

2 350

Urne, Linnea

1 222

Urne, vokset furu

1 490

Dersom urnen fra krematoriet ikke ønskes.
Gravmarkør med navnplate

565

