Informasjon
KOSTNADER VED GRAVFERD
I SANDEFJORD KOMMUNE.
pr. Januar 2022

Kjære pårørende.
Som godkjent medlem av "Begravelsesbyråenes Forum Norge" er vi
pålagt av myndighetene å levere ut et kostnadsoverslag i forbindelse med
gravferden. Denne folderen er laget for å gi en best mulig oversikt over
hvordan fakturaen fra begravelsesbyrået blir satt opp.
Vi i Bøe Begravelsesbyrå tilstreber å oppfylle de pårørendes ønsker, slik at
vi i samarbeid kan gjøre gravferden til noe særegent, noe personlig. Det
vil likevel ofte være en del tjenester som er felles. Prisoverslaget tar
utgangspunkt i disse.
På siste siden av denne folderen er det utfyllende informasjon om priser på
annonser, blomster, musikere og minnesamvær.
Dersom dere ønsker et spesifikt prisoverslag, eller har spørsmål knyttet til
denne informasjonen er vi takknemlige om dere tar kontakt med oss.
Ring eller kom innom kontoret!
Med vennlig hilsen oss i

Erik Bøe
Elin Bøe Haugland
Bjarne Lavold

John Haugland
Trond Paulsen
Januar 2022

Gjennomsnittlig faktura
AVGIFTSPLIKTIG
Kiste m/beheng og innvendig utstyr, ”Heder, hvit”

8.549,-

Blomster, dekorasjon på båren: (gj.snitt)

2.500,-

Salme-program:

1.780,-

50 stk.(digital-trykk)

Utstyr i kapellet: Lys, kandelabre, stativ, vaser, teppe
Annonse i Sandefjord Blad (pris pr. mm, overslag)
Avgiftspliktig del av byråets honorar:

780,2.200,759,-

Sum avgiftspliktig:

16.568,-

Herav inkl. mva (25%)

3.314,-

AVGIFTSFRITT:
Begravelsesbil:

1.475,-

Assistanse ved henting og overføring til kapellet:

1.620,-

Melding av offentlige papirer:

985,-

Nedlegging og stell i kisten:

1.215,-

Assistanse på begravelsesdagen (Anslag)

3.240,-

Byråets honorar; Konferanse, tjenesteformidling, etterarbeide (Anslag): 3.645,Sum avgiftsfritt:

12.180,-

SUM, Å BETALE

28.748,-

MERKNADER

1. Dersom gravferden holdes fra en av kirkene
tilkommer kr.1.560,- for overføring til kirken på
begravelsesdagen (Begravelsesbil, sjåfør og assistent)
2. Syning i arbeidstiden (08.30 – 15.30) er kostnadsfritt
Ved syning etter arbeidstid faktureres medgått tid.
3. Bilde ved inngangen (A4) med ramme: 250,Januar 2022

Annonser:
Prisene varierer mellom de forskjellige aviser, og ut fra størrelsen på
annonsen. Her er en liten oversikt med gjennomsnitts-priser;
Sandefjords Blad
ca. 2.500,Tønsbergs Blad:
ca. 2.400,Aftenposten:
ca. 4.100,Østlandsposten:
ca. 2.700,-

Blomster:

Kistedekorasjon med sløyfe:
Dekorasjon m/sløyfe:
Hjerte, tett, m/sløyfe:
Hjerte, åpent, m/sløyfe:
Krans, rundbunden, liten
Krans, rundbunden, stor

Salmeprogram:

fra ca. 1.500,- til ca. 4.000,fra ca. 750,- til 2.000,fra ca. 1.200,- til 2.200,fra ca. 1.350,- til ca. 2.700,fra ca. 1.400,- til 1.900,fra ca. 2.000,- til 3.500,-

Digital-trykk /papir 200gr. 50 stk - 1.780,Hos oss/papir 100gr.
50 stk - 1.350,-

Musikk:

Solister; sang/fiolin/trompet
Spilling på forhånd, organist:

Minnesamvær:

100 stk - 2.420,100 stk - 1.850,-

200 stk - 3.700,200 stk - 2.850,-

fra ca. 3.000,1.000,- (Faktura fra Kirkelig fellesråd)

Pris pr. kuvert varierer noe, men gjennomsnittet ligger på ca. 345,Menyen er oftest; Snitter, kringle og kaffe. Stedene som blir mest brukt er:
• Scandic Park Hotel
• Magasinet, Framnes
• Hotel Atlantic
• Odd Fellow Selskapslokaler • div selskapslokaler med og uten kjøkken
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