Een herinnering aan een dierbare is tijdloos…
Mooie dierbare herinneringen verdienen op passende wijze zorg en aandacht. Iedereen wil graag het
beste voor degene die een speciaal plekje in zijn of haar hart heeft.
Het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen is in handen van de gemeente. De verzorging
op en rond het graf blijft echter een taak van de directe familieleden of andere betrokkenen.
Maar wat moet u doen als u slecht ter been bent, geen tijd hebt of te ver weg woont van de
begraafplaats om het graf van uw dierbare netjes te onderhouden? In dat geval kunt u contact met
ons opnemen. Wij bieden ik u graag de mogelijkheid om deze zorg van u over te nemen zodat u zeker
weet dat het graf er mooi en verzorgd bij ligt.
Wat kunnen wij voor u betekenen om het graf van uw dierbare er waardig en verzorgd uit te laten
zien?
• Reinigen van het grafmonument
• Verwijderen van bladeren en vuil
• Onkruid verwijderen
• Los harken van aarde
• Snoeien kleine beplanting
• Het aanplanten van (onderhoudsarme) beplanting
• Melden van beschadigingen, scheuren, verzakkingen
• Na iedere grafverzorging zal (indien gewenst) een foto gemaakt worden die u digitaal ontvangt via email.
Naast de aangeboden grafverzorging bieden wij ook de mogelijkheid om de gedenkplaats op een
door u gewenste dag te voorzien van bloemen. Hierbij kunt u denken aan de verjaardag van uw
dierbare, de dag van overlijden, trouwdag, Allerzielen, kerstmis, Vaderdag, Moederdag, Pasen of
gewoon een dag naar keuze.
Wij doen het graag voor u!

Voor het onderhoud hebben we pakketten gemaakt , waarbij een keuze gemaakt kan worden in
het onderhoudpakket.

Men kan kiezen uit:
Pakket 1 =

1x per jaar € 50,=

Pakket 2 =
2x per jaar € 80,=
Pakket 2Plus = incl. beplanten van 2x 2 potten (tot25cm doorsnede) € 99,=
1x in het voorjaar met primula/zomerbloeiers/vergeet-mij-nietjes
1x in het najaar met violen/heide/vetplanten
Pakket 3 =
3x per jaar € 110,=
Pakket 3 Plus = incl. beplanten 2x van 2 potten (tot25cm doorsnede) €129,=
1x in het voorjaar primula/violen/ vergeet-mij-nietjes
1x in het najaar met violen/heide/vetplanten
Pakket 4 = 4x per jaar € 140,=
Pakket 4Plus = incl. beplanten van 3x 2 potten (tot 25cm doorsnede) € 165,=
1x in het najaar met violen/heide/vetplanten
1x in het voorjaar met primula/violen/vergeet-mij-nietjes
1x in zomer met zomerbloeiers

Bij de pakketten worden de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd :
• Reinigen van het grafmonument
• Verwijderen van bladeren en vuil
• Onkruid verwijderen
• Los harken van aarde
• Snoeien kleine beplanting.
• Melden van beschadigingen, scheuren, verzakkingen.
• Na iedere grafverzorging zal (indien gewenst) een foto gemaakt worden die u digitaal ontvangt
via e-mail.
Bij de pakketten wordt uitgegaan van de maten van een “enkel” graf. (afm. tot ca 150x200cm)
Indien er veel achterstallig onderhoud is, komt er eenmalig € 35,= bij.
Plus pakket = exclusief potten / vazen.
Zijn er meerdere graven van de zelfde familie op de zelfde begraafplaats is er een korting op
onderhoud (bij het zelfde pakket )bij 1extra graf 15%, 2 of meer extra graven 20%.
De uitvoering vindt plaats op een door ons te plannen datum en tijd. Deze wordt uiteraard
verdeeld naar de frequentie van onderhoudpakket.
Daarnaast is het ook mogelijk beplanting te verzorgen voor meerdere potten /beplantingsvakken
en de beplanting aan Uw wensen aan te passen, hiervoor kunnen we een prijsopgaaf gegeven.
Vanaf een afstand van 20km volgens ANWB routeplanner vanaf Albergen komt er een toeslag
van € 0.30 per kilometer bij.
Om een bloemstuk,verse bloemen op een dag (of meerdere dagen ) naar keuze te verzorgen
bent U bij ons ook aan het juiste adres.
We kunnen desgewenst de bloemen na 14-20 dagen ook weer verwijderen.
In overleg is veel mogelijk.
Om tot een overeenkomst te komen zijn de volledige contactgegevens nodig van de
opdrachtgever.
De naam en adres van de begraafplaats alsmede de plaatsvermelding van het betreffende graf.
De opdrachtgever is gerechtigd om de overeenkomst aan te gaan ook i.v.m. akkoord van overige
rechtsbevoegden en naleving van de regels van de betreffende begraafplaats.
Wij zullen de werkzaamheden met respect uitvoeren en de regels van de begraafplaats in acht
nemen.
Prijzen zijn gebaseerd op betalingen vooraf.
Een overeenkomst is (telkens) 1 jaar geldig, tenzij anders besproken en vermeld.
Indien U nog vragen hebben hoor ik het graag.
Groeten
Ron Borgerink
Grafverzorging Twente
Kapittelhuisstraat 56
7665 BB Albergen
Tel 06-46346048
Mail : info@grafverzorgingtwente.nl
Geregistreerde namen:
grafverzorging.nu
grafverzorgingtubbergen.nl
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