Prislista
Priserna inkluderar moms samt övriga lagstadgade avgifter.
Reservation för prisändringar från underleverantörer.
NEDBÄDDNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDEN
Nedbäddning och omhändertagande: 1 995kr
Nedbäddning och påklädning med egna kläder: 2495 kr
Personligt avsked på sjukhuset: 1 500 kr
BALSAMERING – aktuellt vid utlandstransport.
En sanitär balsamering görs på uppdrag av Regionen på 10 dagen om den avlidne befinner sig
kvar på bårhuset.
Dödsboet faktureras direkt av Regionen.

TRANSPORTER
Kostnaden omfattar förutom transporttid, kistbil, chaufför, drivmedel, trängselskatter,
hämtning av kista på lager, lämning av kista efter kistläggningen och samtliga nödvändiga
kilometer inom Storstockholm.
Begravningstransporter utan ceremoni: 3 975 kr
Begravningstransporter med ceremoni: 4 975 kr
Begravningstransporter utanför Storstockholm: Offert
Transport av urna/aska till ceremoni/gravsättning inom Storstockholm: 1 975 kr
Transport av urna/aska inom Sverige med post: 2 995 kr

KISTOR & URNOR: (För sortiment besök wnbegravning.se)
Samtliga kistor och urnor är godkända för kremering och gravsättning.
Kistor från: 3 995 kr
Urnor från: 1 795 kr

PRÄST / OFFICIANT
Präst för medlemmar i Svenska kyrkan: 0 kr
Officiantarvode: Från 5 000 kr

BÄRARE VID JORDBEGRAVNING. (Kostnadsfritt för medlemmar i Svenska Kyrkan)
Bärare: 1 150 kr/st.
Behövs 6 bärare totalt, det är tillåtet att ha egna bärare tex. från familjen.
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CEREMONIVÄRD: 3 495 kr
EXTRA CEREMONIVÄRD: 2 495 kr

Kostnaden omfattar förutom resan till och från ceremonilokalen även arbetstidsåtgången,
kontakten med anhöriga före, under och efter ceremonin. Ansvar och förberedelsearbete som
kontroll av kista, dekorering kring båren, kontakt med officiant, organist, vaktmästare och
övriga medverkande, utdelning av program, samordna defileringen, fotografering och
insamling av underlag till minnesbok, närvaro vid gravsättning i samband med akten, samt
iordningställa efter ceremonin. Målsättningen är att alla arrangemang är klara ca 30 min innan
starttid, så att anhöriga i lugn och ro hinner förbereda sig och eventuellt korrigera någon
detalj.
Vid överstigande av 60 gäster är det aktuellt med extra ceremonivärd för bästa möjliga
service under begravningsdagen.

BLOMMOR:
Prisexemplen nedan gäller floristens val av blommor efter säsong, standar storlek och
leverans.
Kistdekoration mellan: Från 2 945 kr
Handblomma: Från 55 kr
Handbunden bukett: Från 645 kr
Hög eller låg dekoration: Från 1 495 kr
Krans grön stomme/Rundbunden: Från 1695 kr / 3 295 kr
Urnkrans: Från 2 495 kr
Handtextad band: 275 kr
Textad kort: 0 kr
MUSIKER
Organist från församlingen ingår för medlemmar i Svenska kyrkan.
Solister och musiker: Från 4 500 kr
MINNESSTUND
Förtäring: Enligt offert (Personal, lokalhyra kan tillkomma beroende på var minnesstunden
äger rum)
Mottagning och sammanställning av anmälan via begravningsbyrån: 1 295kr
DÖDSANNONSER
Varierar i pris beroende tidning och utförande. Korrektur lämnas alltid för godkännande innan
publicering.
Framtagning av korrektur: 725 kr
Dödsannons: Från ca 4 500 kr
Dödsannons endast digitalt: Från 1 500 kr
Mottagande och samordning av minnesgåvor: 725 kr
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PROGRAMBLAD OCH TACKKORT
Framtagning av korrektur för programblad / tackkort: 725 kr
Programblad standard A-5 vita: Från 1 295 kr (30 st.)
Tackkort vit standard: från 995 kr (30 st.)
MINNESBOK
Minnesbok med foton från ceremonin, om så önskas även andra foton, blomsterhälsningar
och bilder på blommor, annonsen, samt leverans till hemadress.
Minnesbok: 995 kr
BEGRAVNINGSBYRÅNS GRUNDARVODE FÖR UPPDRAGETS
GENOMFÖRANDE
Grundarvodet omfattar tidsåtgången på uppdraget, kundmottagning på byrån, hembesök,
kontakt via telefon och e-post. Ansvar för uppdragets genomförande och rådgivning. Kontakt
med myndigheter och intygsbegäran, kontakt med sjukhuset angående stoftets avhämtning,
bokning av ceremonilokal, bokning av minnesstund, beställning av blommor, inplanering av
transporter, bokning av ceremonivärd, kontakt med kyrkogårdsförvaltning och beställning av
gravöppning, beställning av kremation samt ekonomiska utlägg och slutfakturering. Support
till beställaren och begravningsgäster via telefon, e-post, nödvändiga återbesök under hela
uppdraget.
Övriga bokningar, förmedlingstjänster och korrektur 725 kr/st.
……………………………………………………………………………………………………7 995 kr

GRAVSTEN
Förmedling och samordning av offert: 725 kr
Ny inskription och renovering av befintlig gravsten: Offert
Ny gravsten: Offert

KREMATION OCH GRAVSÄTTNING
Kremation, gravplats samt gravöppning ersätts vanligen genom begravningsavgiften.

ÖVRIGT
Hyra av byråns egna kistbockar i plexiglas: 800 kr
Byråns låneurna: 800 kr
Live sändning av ceremoni: 3 495 kr
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JURIDISKA TJÄNSTER
För detaljerad prisinformation och utbud av tjänster, kontakta juridiska avdelningen.
Tel. 010-175 55 67
Samordning och förmedling: 725 kr
Bouppteckning: Offert
Testamente: Offert
Framtidsfullmakt: Offert

FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA MEDIER
Genomgång som visar om det finns försäkringsmedel som faller ut.
Avslut av den avlidnes konton i sociala medier.
Försäkringsinventering: 2 495 kr
Nedsläckning av sociala medier: 1 995 kr

HELGDAGAR
Våra tjänster på helgdagar: 100 % tillägg på utförda tjänster.

Poster som alltid finns med under ett begravningsuppdrag:

Kista.
Nedbäddning och omhändertagande.
Transporter.
Begravningsbyråns grundarvode och administration.
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