
Gegevens grafmonument

Grafmonument van: .............................................................................. Ordernummer: ...........................................................................

Begraafplaats: ....................................................................................... Grafnummer: .............................................................................

Gegevens opdrachtgever

Naam: ..................................................................................................................................................................................................................

Straat: ................................................................................................... Huisnummer: .............................................................................

Postcode: .............................................................................................. Woonplaats: ..............................................................................

Tel. nr.: .............................................................................................. .... Email: ........................................................................................

Service onderhoud voor 

□ 1. Grafmonument      Handtekening

□ 2. Grafbeplanting

□ 1 jarig contract

□ 10 jarig contract met 10% korting

Ingangsdatum per: ................................................................................

De tarieven staan twee jaar vast waarna het, indien nodig, aangepast wordt in verband met kostenveranderingen. 
Indien u een contract afsluit voor een periode van 10 jaar, ontvangt u 10% korting (hiermee voorkomt u de 2-jaarlijkse prijsindexering).

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door Vreeker Begraafplaatsservice BV.

De duur van het contract loopt per kalenderjaar. Wanneer u het contract wilt beeïndigen, dient dit voor 31 december van het voorgaande 
jaar, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Tegen het eind van het contract nemen wij contact met u op voor een mogelijke verlenging.

Jan Reek natuursteen
Onderhoud & service grafmonument

1. Service onderhoud grafmonument

•	 2x per jaar het grafmonument preventief behandelen
•	 1x per jaar geheel reinigen
•	 bij verzakking het grafmonument ophogen en waterpas 

stellen
•	 bij het uit elkaar wijken van het grafmonument de delen 

weer correct tegen elkaar stellen
•	 1x per jaar het grind vervangen voor schoon grind
•	 jaarlijkse inspectie/controle

Tarief  € 60,00 incl. BTW per kalenderjaar

Als geconstateerd wordt dat bij de controle de lak of het 
bladgoud uit de tekst vervaagd of wegslijt, wordt er melding 
van gemaakt.
Vervolgens geven wij een vrijblijvende offerte af voor herstel.

2. Service onderhoud grafbeplanting

•	 het plantvak voorzien van nieuwe tuinaarde
•	 het plantvak voorzien van éénjarig perkgoed of de vaste 

beplanting onderhouden
•	 het plantvak vrij maken van blad en onkruid

Tarief  € 45,00 incl. BTW per kalenderjaar

In samenwerking met:

VREEKER BEGRAAFPLAATSSERVICE

De Hout 47  ·  1607HB Hem   ·  0228-544484
info@begraafplaatsservice.nl

Neutronweg 9 · 1627LG Hoorn · 0229-210341 · info@janreek.nl


