Den sidste tour
Begravelse på

motorcykel
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Har motorcyklen
været en væsentlig
del af livet?
MC Begravelser er et tilbud til de mange danskere,
for hvem motorcyklen har været en stor og vigtig
del af livet. Vores MC rustvogn kan sørge for, at også
den allersidste tur foregår med motorcykel.
Vi sikrer i samarbejde med de pårørende og den
lokale bedemand en værdig og respektfuld afsked
med livet i overensstemmelse med den afdødes og
familiens ønsker.
Vi kører gerne “Den sidste Tour” i kortege på en
aftalt rute, og stopper fx ved MC-klubhuset, på
privatadressen – eller hvor man måtte ønske det.
Vi har altid en ekstra hjelm med, så en pårørende
eventuelt kan sidde bag på. Vi vil altid være fremme
i god tid inden en højtidelighed.

MC-parade, Horsens

MC Begravelser er ikke knyttet til nogen bestemt
bedemand eller kæde af begravelsesforretninger.
Vi er til rådighed for bisættelser eller begravelser
over hele landet.
Kundeudtalelse
fra bisættelse i
Hillerød
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Jeg vil hermed
endnu engang sige jer mange
tak for en uforglemmelig
dejlig dag med utrolig mange
gode tilkendegivelser for jeres
topprofessionelle måde at være
os behjælpelig med min
brors sidste rejse.
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Hvordan foregår
en begravelse på
motorcykel?
Vores motorcykel er både stor og tung, og den
kræver erfaring at håndtere. Den lejes derfor kun
ud med chauffør, som vil være passende klædt
til lejligheden – naturligvis sikkerhedsmæssig
forsvarligt og tilpasset årstid og temperatur. Både
chaufførens tøj og selve motorcyklen vil fremstå
uden brug af firmalogoer eller reklamer.
Alle aftaler med myndigheder, kirker og
præster bliver varetaget af en lokal bedemand.
MC Begravelser er således ikke selv en
bedemandsvirksomhed, men vi henviser gerne til
en begravelsesforretning i dit område, hvis du ikke
allerede har kontakt med en.

Bisættelse, Hillerød

Kistestørrelser
Alle standardkister fra danske kisteproducenter kan
benyttes. På grund af motorcyklens vægtgrænser
og den måde, den er bygget, kan vi desværre ikke
transportere kister i såkaldte overstørrelser.

Bisættelse, Slagelse
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Bisættelse, Ajstrup
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Priser og
lejebetingelser
Ved leje af motorcyklen har vi en fast basispris, som
dækker følgende:
• Transport af motorcyklen til og fra handlingsstedet.
• Rådighed over motorcyklen med chauffør i 2 timer
fra højtideligheden afsluttes.
• Op til 50 km kørsel med kiste – f.eks. kortegekørsel
eller transport til krematorium.
Basisprisen er den samme, uanset hvor i landet
begravelsen finder sted. Har du ønsker herudover,
aftales det i hvert enkelt tilfælde.
Priser pr. 1. april 2019
Basisprisen
• Leje af motorcykel og chauffør pr. dag – 5.500 kr.

Kortegekørsel fra Ålborg til Grindsted

Kørsel med kiste
• Fra 0-50 km – inkluderet i basislejen
• Over 50 km – 15 kr. pr. km
Transport
• Transport af MC tur/retur fra garage til handlingssted er inkluderet i basisprisen.
• Broafgift, færge og lignende – faktisk pris.

Kundeudtalelse fra
bisættelse i Ajstrup
med kortegekørsel til
Nørresundby

Da Tools MC mistede et af
vores kære medlemmer, var
hans sidste ønske, at transporten
på den sidste rejse skulle være
med en MC-rustvogn. Det var helt
fantastisk at kunne sende vores
ven afsted, som han selv
havde ønsket det.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Begravelsesforretning

MC Begravelser ApS, Cikorievej 23, 5220 Odense SØ
Tlf. 28 30 25 00 - mc@mcbegravelser.dk
www.mcbegravelser.dk - CVR nr. 34880573

