Takster gældende fra 1. januar 2018 for
Mosaisk Vestre Begravelsesplads
Takster for begravelser m.v.:
Begravelse/urnenedsættelse
Benyttelse af kapel
Reservation af tilliggende gravsted

kr.
kr.
kr.

5.650,00
1.600,00
2.135,00 pr. grav

Takster for stedsevarende vedligeholdelse (obligatorisk)
Der skal ved alle begravelser betales for stedsevarende vedligeholdelse, jf. nedenstående takster,
såfremt der ikke allerede er betalt for denne ydelse. Dette uanset tidspunktet for anlæggelsen af
gravstedet.
Enkeltgravsted
Dobbeltgravsted med 1 sten
For hver gravsten udover 1 gravsten

kr. 14.835,00
kr. 22.070,00
kr. 7.450,00 pr. sten

Pr. gravsted udover dobbeltgrav
For hver gravsten udover 1 gravsten

kr.
kr.

7.450,00 pr. gravsted
7.450,00 pr. sten

Takster for årlig vedligeholdelse af gravsteder anlagt før den 1. januar 1997:
Enhedspris for alle gravsteder

kr.

1.700,00

Nedsat takst for frivillig overgang til stedsevarende vedligeholdelse af gravsteder
anlagt før 1. januar 1997
Enkeltgravsted
Dobbeltgravsted med 1 sten

kr. 7.725,00
kr. 11.665,00

Pr. gravsted udover dobbeltgrav
For hver gravsten udover 1 gravsten

kr.
kr.

2.575,00 pr. gravsted
2.575,00 pr. sten

Gravstedets vedligeholdelsesstand skal, inden en eventuel overgang kan finde sted, godkendes af
DJS.

Begravelse af ikke-medlemmer
Ved begravelse af ikke-medlemmer af Det Jødiske Samfund, opkræves der, udover de
begravelsestakster som også Troessamfundets medlemmer skal betale, kr. 60.000,- til dækning af
manglende medlemsbidrag. Der skal, forinden der udstedes en begravelsestilladelse, indbetales et
depositum på kr. 80.000 - 90.000 til Det Jødiske Samfund.

Al henvendelse vedrørende vedligeholdelse af gravsteder og lignende bedes rettet til gartneren
mellem kl. 9 – 11 på tlf.: 44 99 54 80.

Taksterne for årlig og stedsevarende vedligeholdelse er inkl. moms i henhold til gældende momsregler.
Øvrige takster er fritaget for moms.
Omkostninger ved gravning, reetablering af gravsted, eventuel nedtagning af monument samt
stedsevarende vedligeholdelse afregnes direkte til Det Jødiske Samfund.
Omkostninger ved transport, kiste, rituelle handlinger, indberetning til myndigheder m.v.
afregnes til Den Uafhængige Jødiske Begravelses Assistance i Danmark v/Gert Unterschlag.

Dødsfald anmeldes til rabbiner Jair Melchior på tlf.: 40 43 53 66 eller til Gert Unterschlag på tlf.:
29 28 04 85 eller Det Jødiske Samfund på tlf.: 33 12 88 68 (mandag-torsdag 9-14, fredag 9-12).

Begravelsesselskaberne:
Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810
Formand Erik Nathan
Sankt Nikolaj Vej 9, 5. tv.
1953 Frederiksberg C
Tlf.: 61 50 68 46
nathan@post9.tele.dk

Jødisk Broderselskab af 1768
Formand Martin Schalimtzek
H.C. Ørstedsvej 39 C
1879 Frederiksberg C
Tlf.: 35 39 34 62

Chevra Kadisha
Det forenede Israelitiske Begravelsesselskab
Formand Yitzi Loewenthal
Ole Suhrs Gade 10
1354 København K
Tlf.: 33 79 33 26
Mobil: 28 73 76 78

Takstblad for Det Jødiske Samfunds Begravelseskasse
gældende fra 1. januar 2018.

Medlemskab:
Årligt medlemskab for personer, der ikke er medlem af
Det Jødiske Samfund

Kr. 2.840,00

Det årlige medlemskontingent opkræves primo kalenderåret.
Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt for de resterende måneder af året.

Indmeldelsesgebyr:
Personer, som ved indmeldelsen er fyldt 60 år, skal betale et indmeldelsesgebyr,
som i 2018 udgør kr. 7.800,00
Beløbet forfalder ved underskrift af indmeldelsespapirerne.

Begravelse af ikke-medlemmer
Ved begravelse af ikke-medlemmer af Begravelseskassen opkræves der, udover
de begravelsestakster, som også medlemmer af Begravelseskassen skal betale,
kr. 26.000,00 til dækning af manglende medlemsskab. Der skal, inden der
udstedes en begravelsestilladelse, indbetales et depositum på kr. 50.000 til Det
Jødiske Samfund.

Det Jødiske Samfund i Danmark

Den 15. december 2017

