Ved dødsfald
NYTTIG INFORMATION

Opgaver ved dødsfald
Kontakt:
◆ Lægen for udstedelse af dødsattest
◆ Bedemand vedr. planlægning

Beslutte/overveje:
◆ Tøj/smykker til afdøde
◆ Effekter/blomster til afdøde
◆ Sted for begravelse eller bisættelse
◆ Evt. mindesammenkomst
◆ Gravsted

Mine noter

Om Houkjær Begravelse
Houkjær Begravelse ApS er en
privat virksomhed ved bedemand
Jakob Houkjær.
Jakob har bygget forretningen op
på en drøm og en plan om at ska
be en moderne og nutidig forretning
med kundefokus og kvalitet i højsædet.

Jakob Houkjær

Afdelingerne er alle oprindelige, lokale begravelsesfor
retninger, som i generationer har betjent byernes bor
gere. Personalet er lokale, faste bedemænd med stor
erfaring inden for områdets muligheder og traditioner.
Houkjær Begravelse er medlem af brancheorgani
sationen Danske Bedemænd. Denne forening er en
sammenslutning af selvstændige bedemænd. For
eningen har et etisk regelsæt, der er med til at sikre
en høj professionel standard med respekt for den
enkelte opgave og det enkelte menneske. Forenin
gens Garantiordning er med til at sikre kunderne et
fagligt korrekt udført stykke arbejde af bedemanden.
Houkjær Begravelses samlede størrelse sikrer, at vi
kan tilbyde større fleksibilitet, stort beredskab, fors
kellige rustvogne i mærke og farver, fair priser, inspi
ration i et stærkt fagligt miljø blandt medarbejderne
og ikke mindst en ISO9001-certificeret forretning.

Kvalitet og tryghed
Forbrugerrådet TÆNK anbefaler, at
man bruger en ISO9001-certificeret
bedemand.
For dig betyder det at:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

er uddannede bedemænd
leverer høj kvalitet i betjening og v ejledning
bliver løbende kvalitetskontrolleret
følger branchens etiske regelsæt 100%
leverer faglig korrekt vejledning
udfører de ydelser, som aftales
overholder den aftalte prisramme

Husk evt. forhold vedr.
Skifteretten

Abonnementer

Bank

Tv/internet

Kreditforening

Mail

Forsikringer

Telefon

Bil – omregistrering

Profiler på
sociale medier

Aflyse tid hos læge,
tandlæge, sygehus
m.fl.
Skat
Pension/ydelser

Politi vedr. våben
Dyrlæge vedr.
husdyr

Boligudlejer

Returnering af
hjælpemidler

Arbejdsgiver

Madordninger

Medlemskontingent

Forsyningsselskaber

Evt. kontakt
Sygehuskapeller:

Skifteretten:

Skejby:

29 77 84 40

Århus:

Viborg:

78 44 23 18

Horsens: 99 68 36 00

Horsens:

78 42 74 21

Herning: 99 68 60 00

99 68 78 00

Silkeborg: 78 41 50 40

Viborg:

99 68 30 00

Vejle:

79 40 52 35

Kolding:

99 68 68 00

Herning:

78 43 38 04

Odense:

99 68 34 00

Kolding:

76 36 20 57

Odense:

65 41 48 21

Holstebro: 78 43 39 12

Andre kontakter
Sorglinjen
For alle pårørende og efterladte over 13 år.
Tlf. 70 20 99 03. www.sorgcenter.dk

Hjertelinjen
Rådgivning fra Hjerteforeningen – tlf. 70 25 00 00

Livslinjen
Rådgivning, der forebygger selvmord – tlf. 70 20 12 01

Kræftlinjen
Kræftens Bekæmpelse – tlf. 80 30 10 30

Ung på linje og online
Ungdommens Røde Kors – tlf. 70 12 10 00

Sind-linjen
Tlf. 70 23 27 50

Børnetelefonen
Tlf. 116 111 og 35 55 55 57

Forældretelefonen
BørnsVilkår – tlf. 35 55 55 57

Sct. Nicolai Tjenesten
70 12 01 10 og 33 12 14 00

Hvem hæfter for begravelsen?
Personen der bestiller (anmelder/bestiller)
begravelsen/bisættelsen, hæfter for regningerne på
de ydelser, der bestilles af pågældende. Eksempel
vis bedemand, stenhugger, krematorium, kirkegård,
blomster og mindesammenkomst. Hvis der viser
sig at være penge i boet kan anmelder/bestiller
efterfølgende få de omtalte udgifter refunderet af
boet. Det er muligt at aflevere fakturaen i afdødes
bank, som så kan betale, hvis der er penge på
afdødes konto. Ingen har dog pligt til at anmelde/
bestille en begravelse/bisættelse. I de tilfælde skal
afdødes Kommune stå for begravelsen/bisættelsen.

Begravelseshjælp
Info om begravelseshjælp fra Udbetaling D
 anmark
findes på www.borger.dk.
Du kan søge om begravelseshjælp, hvis det er dig,
som får boet udlagt af Skifteretten, og hvis afdøde
havde ret til dansk sygesikring.

Udbetaling
Bedemanden kan være behjælpelig med at søge be
gravelseshjælp.
Minimumbeløbet (hvis afdøde er født før 1.4.1957)
samt begravelseshjælp, hvis afdøde er barn under
18 år, udbetales uden yderligere d
 okumentation til
bedemanden, når fuldmagt foreligger.
Ansøges der om højst mulig begravelseshjælp pga.
afdødes formueforhold, udbetales begravelses
hjælpen først, når der er indsendt kopi af skifte
retsattest og evt. formueskema. Denne dokumen
tation ligger til grund for beregningen af hjælpens
størrelse. Den beregnede begravelseshjælp udbeta
les uden yderligere dokumentation til bedemanden,
når fuldmagt foreligger.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger
af afdødes alder, familieforhold og formue
I formuen indgår f.eks.:
◆ Indestående i banken
◆ Pantebreve og kursværdi af
obligationer og aktier
◆ Kontanter
◆ Ejendomsværdi
◆ Værdi af andele i andelsboligforeninger
◆ Anparter og investeringsbeviser
◆ Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

Anden begravelseshjælp
◆ Begravelseshjælp fra Sygesikring Danmark
◆ Efterlevelseshjælp
◆ Efterlevelsespension
◆ Et fagforbund
◆ Andet

Skifteform
– sådan vælger du
Ved dødsfald skal der tages stilling til, hvordan boet
skal behandles. Der skal foretages et valg mellem
de forskellige behandlingsformer.
Skifteretten indkalder dig til et møde/telefonmøde
efter at dødsfaldet er anmeldt.

Boudlæg
Når boets midler er små, det vil sige
under kr. 47.000,00 (2021) efter rimelige
udgifter til begravelse og ryddeliggørelse
af bolig. Kan begæres af afdødes “nærmeste”
og som har påtaget sig begravelsesudgifterne.
Skifteretten tager stilling til, hvem der skal anses
for “nærmeste”.

Forenklet privat skifte
En mulighed, hvis ikke der skal betales bo- eller til
lægsboafgifter, hvor der ikke er legatarer, hvor boet
ikke er skattepligtigt eller afdøde har drevet selv
stændig virksomhed.
Der skal ikke laves boopgørelse.
Der gælder særlige regler i tilfælde af, at det er
ægtefællen, der ønsker at udtage boet til forenklet
privat skifte.

Privat skifte
En meget anvendt skifteform, når alle arvinger er
enige om, hvordan boet skal behandles og mindst
én af arvingerne er myndig og solvent. Arvingerne
har selv ansvaret for bobehandlingen, og udfører
dette gerne med bistand fra advokat, og denne
bobehandlingsform er ofte et billigere alternativ til
bobestyrerbehandling.

Hvis gælden overstiger aktiverne kan arvingerne
mod at aflevere alle aktiverne tilbage, anmode om
bobestyrerbehandling. Privat skiftede boer overgår
til bobestyrerbehandling, hvis boopgørelsen ikke er
indleveret senest 15 måneder efter dødsdagen.

Bobestyrerbehandling
Hvis arvingerne ikke kan eller ønsker at skifte boet
privat, kan der udpeges en bobestyrer, hvis blot én af
arvingerne anmoder skifteretten herom. Skifteretten
kan også udpege en bobestyrer af andre grunde
f.eks. når boet er insolvent, hvor arvingerne ikke er
enige eller arvingerne er umyndige.
Arvingerne hæfter ikke for afdødes gæld i et bo
bestyrerbo. Bobestyreren har ansvaret for boets
handling.

For ægtefæller og
registrerede partnere
Ægtefælleudlæg
En tvangsarveret for ægtefællen, der giver ægte
fællen ret til at udtage op til kr. 810.000 (2021)
forlods.
Det vil i mange tilfælde være at foretrække frem for
et uskiftet bo.

Uskiftet bo
Uskiftede boer har traditionelt igennem h
 istorien
været meget anvendt, men har også mange ulem
per, f.eks. skattemæssige konsekvenser, overta
gelse af gældsansvaret fra førsteafdøde, krav om
skifte forud for nyt ægteskab og endvidere at man
er underlagt misbrugsregler.

Relevant materiale
Vi udleverer følgende materiale i forretningen og
står til rådighed med vejledning. Vi sender det
også gerne.

Min sidste vilje
Få nedskrevet dine
sidste ønsker. Det er
muligt at oprette “Min
sidste vilje” digitalt
på minsidstevilje.nu
og der logges ind
med NemID. Det er
også muligt at få
“Min sidste vilje” i
papirudgave. Den kan
afhentes, tilsendes
eller downloades på
hjemmesiden.

Når nogen dør
Denne pjece er skre
vet som en hjælp til
pårørende. En hjælp
til at komme lettest
muligt igennem de
praktiske problemer
og til at give plads til
det, der er vigtigst.

Hæfterne “Min sidste vilje”, “Når nogen dør” samt
Elysium kan også downloades fra vores hjemme
side. Se mere på www.houkjaerbegravelse.dk

Elysium
begravelsesopsparing
Dette er et tilbud om
at indsætte penge på
en opsparingskonto,
administreret af for
eningen Elysium under
Danske Bedemænd,
og reserveret til beta
ling af begravelses
udgifterne for en an
given person. Der kan
maksimum indskydes
kr. 35.000 pr. medlem.

Hvor går man hen
når man går bort
Hvor går man hen
når man går bort.
En børnebog af Aage
Brandt med tegninger
af Palle Bregnhøi.
Bogen er en rigtig god
bog for børn. Bogen
hjælper børn med at
forstå, hvad der sker,
når et menneske dør.

Skanderborg, Odder, Ry og Hørning

Mette Beck Jensen
Mobil: 40 43 10 99

Preben Balsby Thomsen Janneke Maria Provst
Mobil: 26 18 01 22
Mobil: 30 89 77 17

Silkeborg, Hammel

Gert Kristoffersen
Mobil: 20 26 30 75

Ann Østergaard Nielsen
Mobil: 21 73 44 51

Jens Østen
Mobil: 27 63 33 50

Horsens, Juelsminde, Hedensted

Peder Jensen
Mobil: 20 29 25 80

Lisa Skov Jeppesen
Mobil: 30 56 03 26

Gitte Pallisby
Mobil: 24 42 63 38

Andres Sorell

Kim Sørensen
Mobil: 23 44 09 12

Brædstrup, Nørre Snede, Ikast, Bording, Them, Herning

Kim Jespersen
Mobil: 61 50 50 86

Anna Dupont
Mobil: 61 14 72 22

Vejle, Give, Børkop, Tørring,
Fredericia, Middelfart, T
 ommerup

Connie Langvad
Mobil: 20 48 19 68

Kristian Bechmann
Mobil: 30 85 63 90

Karin Klingenberg
Mobil: 61 55 29 91

Marianne Kristensen
Mobil: 29 32 88 10

Jørgen Jørgensen
Mobil: 30 45 09 10

Vores lokale afdelinger

Vi planter et træ
for hver kiste vi bringer

Kontakt os
Bording
Brædstrup
Børkop
Fredericia
Give
Hammel
Hedensted
Herning
Horsens
Hørning
Ikast
Juelsminde
Middelfart
Nørre Snede
Odder
Ry
Silkeborg
Skanderborg
Them
Tommerup
Tørring
Vejle

| 86 86 13 55
| 75 75 10 81
| 75 86 72 86
| 75 93 09 09
| 75 73 23 20
| 86 96 30 55
| 75 68 95 00
| 97 22 54 55
| 75 68 95 00
| 87 68 01 22
| 97 25 13 55
| 75 68 95 00
| 64 41 01 64
| 75 77 10 55
| 86 54 00 65
| 86 89 29 69
| 86 85 30 50
| 86 52 49 69
| 86 84 95 22
| 64 76 12 18
| 75 80 10 03
| 75 82 07 25

Se flere oplysninger på

www.houkjaerbegravelse.dk

Houkjær Begravelse
Skanderborg | Odder | Ry | Hørning | Silkeborg | Them
Bording | Brædstrup | Nørre Snede | Ikast | Herning
Hammel | Juelsminde | Horsens | Hedensted | Give | Tørring
Børkop | Tommerup | Vejle | Fredericia | Middelfart

www.houkjaerbegravelse.dk
M: kontor@houkjaerbegravelse.dk
T: 70 26 26 12

Vi kan kontaktes døgnet rundt!

