DEN NORSKE KIRKE
AVERØY KIRKELIGE FELLESRÅD
KIRKEVERGEN I AVERØY

Organisasjonsnr.
Adresse:

Telefonnr.
E-post

876 997 762
Averøy kirkekontor
Bruvollveien 11
6530 Averøy
71 51 33 88 / 458 79 087
kirkevergen@kirkeniaveroy.no

AVTALE OM STELL AV GRAV, GJELDENDE FRA OG MED 2017
Det er ønskelig at Averøy kirkelige fellesråd sørger for stell av følgende grav:
Navn på avdøde:

__________________________________________________

Død dato / årstall:

_______________

Gravplass / kirkegård:_________________________
Kryss av for ønsket innhold i avtalen (flere kryss er mulig):
(NB! Oppgitte priser gjelder for èn grav. Dersom ordinær stellavtale avtales på flere
graver som ligger i nærheten av hverandre, gis det for hver av de andre gravene 40 %
rabatt på prisene oppgitt nedenfor)

o Ordinær stellavtale. Følgende inngår i avtalen:
▪ Sommerplanting (første del av mai, senest 17. mai): Fjerning av gamle
planter, luke ugress, nedsetting av sommerplanter, gjødsling ved behov.
Jevnlig tilsyn gjennom sommeren. Planteslag vil variere fra år til år.
▪ Høstplanting (sept/okt): Fjerne gamle planter, nedsetting av høstlyng.
▪ Vanning: Vil bli utført ukentlig, eller oftere hvis behov.
Arbeidet vil bli utført av våre ansatte i forbindelse med at de ellers er på
gravplassene.
Priser pr. grav:
Stellavtale bed m/ sokkelbredde til og med 100 cm:
Stellavtale bed m/ sokkelbredde over 100 cm:

1.200,1.500,-

o Ekstra vårplanting (så snart det er egnet for planting): Fjerne gamle planterester,
renske kantene, luke ugress, nedsetting av vårplanter.

400,-

planting og stell på annen måte. Vanning vil bli utført ukentlig,
eller oftere hvis behov. Vanningsavtale pr. grav pr. år:

500,-

o Jeg ønsker kun en vanningsavtale med fellesrådet, og sørger selv for
o Mosekrans m/pynt til Allehelgensdag
o Gravlys m/batteri, til Allehelgensdag
o Mosekrans m/ pynt til advent/jul
o Gravlys m/batteri til jul

250,100,250,100,Snu arket 
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Betaling for stell ønskes oppgjort på følgende måte (sett ett kryss):

o Faktura sendes ut årlig på grunnlag av avkrysset innhold i denne avtalen. Fakturaen
sendes ut i løpet av våren, og må være betalt før stell utføres.

o Ønsker å innbetale på forskudd kr. ___________ (min 6.000/ maks kr. 10.000). Giro
vil bli tilsendt. Renteinntekten av det forskuddsbetalte beløpet tilfaller Averøy
kirkelige fellesråd og går til felles vedlikehold på gravstedene.
Faktura / giro for forskuddsbetaling sendes til:
Navn:

____________________________________________

Adresse:

____________________________________________

Postnr:

__________ Poststed: _____________________________________________

Annen kontaktinfo: Tlf:__________________ E-post:_______________________________
Viktig informasjon:
• Oppgitte priser gjelder pr. grav pr. kalenderår.
• Fellesrådet har anledning til årlig å indeksregulere oppgitte priser med kpi.
• Avtalen dekker ikke oppretting eller vedlikehold av selve gravminnet.
• Det er mulig å gjøre endringer på innholdet i denne avtalen. Evt. endringer meldes
skriftlig (post/e-post). Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.
• NB! Oppgitte priser i denne avtalen er uten merverdiavgift. Tjenestene som tilbys i
denne avtalen kan på et senere tidspunkt bli 25 % dyrere enn oppgitt som følge av
tillegg for merverdiavgift dersom / når omsetningsgrensen for denne type tjenester
passeres. Merverdiavgift må da kreves inn. Avgiften vil bli spesifisert på fakturaen.
• Utføring av selve stellet kan på sikt bli satt ut til eksterne firma uten ytterligere
forvarsel. Firmaets priser vil da legges til grunn for faktureringen, med 10 % påslag
for administrasjon. Dersom firmaets priser er mer enn 20 % høyere enn fellesrådets
gjeldende priser for aktuelt år, vil du som kunde bli kontaktet før videre stell utføres.
• Denne avtalen løper til den sies opp skriftlig, hvis ikke annet fremgår av avtalen.
Avtale bekreftes herved:
Dato:__________

Sted:_______________________________

Signatur fester: ________________________________________

Signert avtale returneres til:

Averøy kirkelige fellesråd v/kirkevergen
Bruvollveien 11
6530 AVERØY

Eller e-post:

kirkevergen@kirkeniaveroy.no
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