
Gedenkstenen

Jan Reek natuursteen
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Jan Reek natuursteen houdt zich sinds 1893 
bezig met het importeren, bewerken en 
leveren van natuursteen, ten behoeve van 
grafmonumenten. 

Hiernaast ziet u ons stappenplan weerge-
geven in beeld, om u een indruk te geven  
van het proces van begin- naar eindproduct. 
Jan Reek natuursteen biedt u: 
- 25 jaar garantie op graniet
- Deskundig advies
- Ruime keuze
- 1e kwaliteit natuursteen
- Ook andere materialen als glas, RVS,     
  cortenstaal
- Alles in eigen beheer
- Ervaren/ambachtelijk handhakken
- Realisatie eigen ontwerp

Uit ons predikaat hofleverancier kunt u het 
vertrouwen putten dat wij met correctheid en 
respect uw gedenksteen zullen maken.

5. Tekst inschilderen

6. Eindcontrole en plaatsen

4. Ontwerp inscriptie

Introductie
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Zwarte aarde
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dookgat Ø 20 mm, h.o.h. 40 cm
Doken 50 mm in letterplaat,
50 mm in voetstuk
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1. Ontwerp 3D-model

2. Werktekening

3. Productie
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Voor een gedenksteen op een algemeen 
graf is er meestal een kleine ruimte 
beschikbaar. 
Er zijn diverse mogelijkheden om
binnen die ruimte gezamenlijk met u een 
persoonlijk gedenkteken te realiseren.

2.                   3.                       4.
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zijaanzicht1.                         

Algemene graven

7.              8.                   9.

5.              6.                   
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Bij het ontwerp van deze 
gedenksteen is er gekozen voor 
een ruwe steen. 
In de staande steen is een glad 
oppervlak verwerkt. Hierop kunt u 
een persoonlijke tekst plaatsen.

4.       5.                   

Familiegraven

1.             2.                   3.
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9.          10.                   

Met vazen en lantaarns kunt 
u de gedenktseen persoonlijk 
maken. Verlichting kan door 
middel van LED of uiteraard 
een kaars.

Familiegraven

6.                      7.                         8.
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14.       15.                   

Familiegraven

11.       12.                   13.

U kunt een ets laten maken 
van een symbool en/of tekst. 
Ook kunt u een eigen foto 
laten etsen. We adviseren 
om dit op een rustige, egale 
achtergrond toe te passen.
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19.               20.                   

Een mooi gepolijst hart op een 
gezoete, matte gedenksteen 
zegt meer dan vele woorden.

Familiegraven

16.       17.        18.
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24.          25.                   

Familiegraven

21.       22.             23.

Azul Macauba uit Brazilië.
Een prachtig blauwe steensoort. 
Uniek in kleur en structuur.
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29.           30.                   

Familiegraven

26.       27.                   28.

U kunt er voor kiezen om een 
handgehakt symbool toe te 
voegen aan de gedenksteen.
Dit kan een bestaand symbool 
zijn maar ook eigen ideeën /
voorbeelden zijn in steen te 
realiseren.
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34.               35.                   

Familiegraven

31.                    32.                       33.

Een combinatie van steensoorten 
geeft vaak iets speciaals aan de 
gedenksteen.
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39.          40.                   

Familiegraven

36.            37.          38.

Een combinatie van ruw met
gepolijst graniet kan robuust 
en elegant zijn.
Met beplanting kunt u de 
gedenksteen persoonlijk maken.
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4.             5.

Familiegraven; klassieke zerk

1.       2.                   3.

Fraaie bronzen/RVS of 
aluminium letters zijn erg 
geschikt voor liggende 
stenen.
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4.       5.                   

Familiegraven met een robuust karakter

1.       2.       3.

Een fraaie robuuste uitstraling 
met een goed leesbare inscriptie 
kunt u creëren door te kiezen 
voor een ruwe steen in combina-
tie met glas, een geëmailleerde 
letter en RVS afstandhouders.
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Fraaie fossielen komen mooi 
uit in dit monument. Uniek 
voor een gedenksteen.

4.               5.                   1.       2.       3.
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4.       5.                   

Monumenten van glas

1.       2.                   3.

Hier een voorbeeld voor een 
glasplaat met een geknabbelde 
‘ruwe’ rand. Hierin een afbeelding 
van een muzieknoot.
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Als een grafmonument nieuw geplaatst is, opgeknapt of gerestaureerd, 
bestaat de mogelijkheid om het monument jaarlijks te laten onderhouden.
Het onderhoud aan grafmonumenten voeren wij preventief uit. 
Hiervoor worden geen agressieve middelen toegepast die schade aan het 
natuursteen kunnen veroorzaken. Tevens voeren wij een jaarlijkse controle uit, 
op stabiliteit en onvolkomenheden tijdens het onderhoud van het monument.

Wat houdt het onderhoudscontract concreet in:
- 2x per jaar het grafmonument preventief behandelen
- 1x per jaar geheel reinigen
- Het grafmonument bij verzakking ophogen en waterpas stellen
- Bij het uit elkaar wijken van het monument de delen weer goed tegen elkaar stellen
- 1x per jaar het grint vervangen voor schoon grind
- Jaarlijkse controle

* Als geconstateerd wordt, dat bij de monumenten controle de lak of het bladgoud 
uit de tekst vervaagd of wegslijt, wordt er melding van gemaakt. 
Er wordt dan vrijblijvend een offerte afgegeven voor herstel.

De werkzaamheden kunnen wij u aanbieden per jaar. 
Indien u een contract afsluit voor een periode van 10 jaar krijgt u 10% korting 
en hierbij voorkomt u de jaarlijkse prijsindexering.

Onderhoud en restauratie

Gedenkstenen staan een jaar rond in weer en wind. Afhankelijk van materiaalsoort
is onderhoud aan gedenkstenen in meer en mindere mate raadzaam. 
Wij willen u graag op de hoogte brengen van onze diensten met betrekking tot het 
opknappen, restaureren en onderhouden van gedenkstenen.

De verscheidenheid van natuursteensoorten is groot en vragen veelal om specifieke 
behandeling. Door het gewicht en het werken van de aarde verzakt ook het graf-
monument. Door het Hollandse klimaat verweren stenen en treedt er algengroei op.

Grafmonumenten waar jaren lang niets, of tekort, onderhoud aan is gedaan tonen 
onverzorgd en geven vaak een vervallen indruk. Door de verwering en algengroei 
laat de lak van de letters los en is de tekst onleesbaar. Oudere monumenten ver-
tonen scheuren, steekvorming en brandplekken. Grafbanden wijken langzaam uit 
elkaar en veelal staan de monumenten scheef en verzakt.

Als ambachtelijk natuursteen bedrijf Jan Reek natuursteen en Vreeker Begraafplaats-
service, zijn wij in staat u hiervan te ontzorgen. Door onze jarenlange ervaring en 
vakkennis zijn wij in staat u geheel vrijblijvend advies te geven. 
Voor het opknappen of restaureren van grafmonumenten wordt ten alle tijde geheel 
vrijblijvend een offerte gegeven.
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Dankbaar gedenken wij times new roman

Dankbaar gedenken wij Segoe Script

Dankbaar gedenken wij Amerigo Md BT

Dankbaar gedenken wij  Zap- Chance

Dankbaar gedenken wij Europe

Dankbaar gedenken wij Museo

32

Ets    Glas              RVS               Porselein
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Indien u kiest voor een gedenksteen  
van Jan Reek natuursteen, kunnen wij, 
indien de begraafplaats dit toestaat,   
een tijdelijk monument plaatsen.   
     
Dit is geheel kostenloos.

Wij willen u graag bedanken voor het bekijken van onze brochure. 
        
Wilt u meer informatie neem dan contact op met een van onze 
medewerkers of bezoek onze website. Wij heten u graag welkom 
bij ons in de showroom. Wilt u liever bij u thuis afspreken, dan kan 
dit vanzelfsprekend ook.       

Lantaarns en vazen

1.     2.       3.    4.         5.

6.     7.       8.    9.         10.
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Jan Reek natuursteen
Neutronweg 9
1627 LG Hoorn
0229-210341
info@persoonlijkgrafmonument.nl
www.persoonlijkgrafmonument.nl
www.janreek.nl

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur
Tevens op afspraak

Industrieterrein HN80


