Vi utformar begravningen utefter era önskemål.
Priset på en begravning avgörs av vilka val ni som anhöriga gör
och vilka tjänster och produkter ni väljer att beställa.

Prisexempel
Besök gärna vår begravningsbyrå online "begravningsbyrån online".
Här finns prisexempel, produktpriser och möjlighet för er att i lugn och
ro jämföra olika alternativ för utformning av begravningen.
Vi vill hjälpa er på era villkor. Vissa kunder vill ha ett personligt möte,
andra vill det inte. Några vill göra mycket själva, andra vill att vi på
begravningsbyrån hjälper till med det mesta. Ni som anhöriga
bestämmer själva på vilket sätt och i vilken utsträckning ni vill anlita oss.
Ni är välkomna att besöka våra kontor, eller om det passar er bättre med
ett hembesök.
Ni kan också som framgår av vår begravningsbyrå online välja bort det
personliga mötet och istället hålla kontakten med oss via internet, mail
och telefon.
Om ni vill att vi anpassar oss efter en begränsad budget, av olika skäl,
eller med anledning av begränsning i kommunens bistånd till
begravning, berätta det gärna för oss. Vi har tystnadsplikt och hjälper er
utforma en begravning som passar för just er.

Vad kostar en begravning?
Vi tycker det är viktigt att ni som kund får rätt information från början.
Därför arbetar vi målmedvetet med tydlighet i vår debitering och
öppenhet i prissättningen. Vid besök hos oss lämnas alltid prisuppgift
alternativt kostnadsförslag utefter era önskemål.
Mycket av det arbete som utförs vid en begravning sker i det dolda där
ni som anhöriga inte är närvarande. Vi utför alltid vårt arbete som om ni
som anhöriga stod bredvid och tittade på. Exempelvis är vi alltid två
personer som är med och kistlägger den avlidne, något som tyvärr inte
är en självklarhet i hela branschen.
Läs gärna vad Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) skriver om
pris: http://www.begravningar.se/planera-begravning/vanligafr%C3%A5gor-och-svar#549
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