
ORDRESEDDEL

Silnesvegen 134, 6490 Eide på N
Tlf. 71 29 62 33
E-post: nerland@varigminne.no
Hjemmeside: www.varigminne.no

Alle oppgitte mål er uten sokkelsten.

Betaling: Kontant over postgiro / bankgiro

Skrifttype nr.

stk. bokstaver á kr

Gull i ornament:

Utførelse

Innlegges med

Fremhevet i band

Fremhevet i speil

Nedsenket

Skyggeblåst

Etterhugget

Sort lakkSølv

Hvit lakkGull
Annen farge:

Innlegget i 
ornament:

Uten

Sølv Gull

Sort Hvit

Monument nr. Høyde: Bredde: Stensort:

Kjøper:

E-post:

Postnr:

Tlf.:

Ordrenr.:

Sted:

Montering kirkegård av:

Sted:Postnr:

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Gravrammer 7x12: stk cm, stk cm  =

Sum

Totalt

Frakt og 
transportforsikring

Plassering av Inskripsjon:AntallJa VenstreNei Høyre

Undertegnede bekrefter bestillingen og at det sammen med overleveringen av 
angrefristskjemaet er avtalt at angrefristen vil løpe fra dags dato (bestillingsdato)  
og i 10 dager (se angrefristskjema pkt. A nr. 1 siste setning). SALGSPANT: Vårt 
firma har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg i sin helhet 
er betalt i henhold til panteloven pgr. 3–14 og 3–22.

Kjøper

Sted Selger / agent

Inspektør

(Gjelder tofelts monument)Flere inskripsjoner senere?

Inskripsjonen er riktig:

, den

Ønsket leveringstid:

Inskripsjon (Navn, datoer, minneord):

m. á kr

agentkjøper
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