Hoe nu verder?
De begrafenis of crematie is aanstaande of is geweest. Het wordt nu tijd om na te denken over het
grafmonument, een urn of anderszins. Als men hier niet onlangs al eens mee te maken heeft gehad,
is het lastig om te overzien waar te beginnen.
Van Wijngaarden biedt u met dit overzicht een handreiking om één en ander goed te regelen.
In slechts enkele stappen bent u volledig op de hoogte van wat er moet gebeuren.
1.

De begrafenis heeft plaats gevonden  p.3
A. Er is al een gedenkteken p.4
B. Er is nog geen gedenkteken  p.5

2.

De crematie heeft plaats gevonden  p.6
A. U wilt de as in een sierurn p.7
B. U wilt de as in een urnenkelder p.8
C. U wilt de as verstrooien of verdelen p.9

3.

Onderhoud, renovatie of restauratie  p.10

Contactgegevens  p.11
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1. De begrafenis heeft plaats gevonden
Het is echt niet noodzakelijk om direct contact op te nemen
met een steenhouwerij om een gedenkteken te bestellen.
Neem daarvoor de tijd die u denkt nodig te hebben.

Als u er dan uiteindelijk aan toe bent kunt u de steenhouwerij kiezen waar u

Voor de één is het een week, voor de ander kan het maanden duren voor u er

A. Er is al een gedenkteken

zich het prettigst bij voelt. U zit dus niet vast aan de steenhouwerij die door de
begraafplaats of de uitvaartverzorger wordt aangedragen.

werkelijk aan toe bent om rustig na te denken over het gedenkteken.
Begrafenisondernemers of zelfs directe familie willen nog weleens aandringen

>

B. Er is nog geen gedenkteken

>

om alles zo snel mogelijk te regelen.
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A. Er is al een gedenkteken
Als er al een gedenkteken is, dan zal op die steen
tekst bijgeplaatst moeten worden. U kunt hiervoor met
ons contact opnemen.
Wij zullen u vragen om enkele gegevens zoals de begraafplaats, het
grafnummer, de naam van de overledene en de overlijdensdatum.
Wij gaan vervolgens het gedenkteken inspecteren en schriftelijk of
per email offerte aan u uitbrengen om het monument aan te passen
en eventueel (mocht het nodig zijn) weer op te knappen. Als u
akkoord gaat met de offerte zal dit naar u bevestigd worden. Bij uw
opdracht verlangen wij een aanbetaling. Als de aanbetaling is
voldaan worden de werkzaamheden in gang gezet.
Indien het gedenkteken te slecht is om nog op te knappen,
verwijzen wij u naar B

>

De begraafplaats zal altijd een vergunningaanvraag voor de
betreffende werkzaamheden van u verlangen. Wij verzorgen
deze aanvraag voor u. Bij sommige begraafplaatsen worden
vergunningkosten in rekening gebracht. Wij zijn op de hoogte
van deze vergunningkosten.
Als de vergunning is goedgekeurd brengen wij in de meeste gevallen
het gedenkteken geheel of gedeeltelijk naar onze werkplaats om de
benodigde werkzaamheden uit te voeren. Het gedenkteken zal
afhankelijk van de werkzaamheden enkele dagen tot enkele weken
van het graf weg zijn.
Zodra het gedenkteken weer teruggeplaatst is, zal dit direct
telefonisch, per email of schriftelijk door ons aan u worden gemeld.
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B. Er is nog geen gedenkteken
Er is nog geen gedenkteken of het gedenkteken moet
vervangen worden. Wij kunnen met u een afspraak
maken in onze toonzaal of indien gewenst bij u thuis voor
een kennismakingsgesprek. Als u nog niet echt heeft
nagedacht over het gedenkteken dan helpen wij u bij
het ordenen van uw ideeën.
Om voor het kennismakingsgesprek al wat ideeën op te doen kunt u
op de begraafplaats al wat rond kijken. Let u hierbij dan op de vorm van
het monument, materiaal en eventuele teksten. Houdt u er rekening
mee dat bepaalde ideeën wellicht niet verwezenlijkt kunnen worden
aangezien begraafplaatsen voorschriften hanteren met betrekking tot
afmeting, materiaal en technische aspecten. Wij zijn op de hoogte van
de voorschriften of zullen hierover contact opnemen met de
begraafplaats.
Nadat wij uw ideeën hebben uitgewerkt sturen wij u een offerte toe.
Als u akkoord gaat met de offerte zullen wij dit naar u bevestigen.
De begraafplaats zal altijd een vergunningaanvraag voor de betreffende
werkzaamheden van u verlangen. Wij verzorgen deze aanvraag voor u.
Bij de meeste begraafplaatsen worden vergunningkosten in rekening
gebracht. Wij kunnen u informeren over deze vergunningkosten.
Bij de bestelling van een nieuw monument verlangen wij een
aanbetaling. Als de aanbetaling is voldaan wordt het gedenkteken
besteld. De levertijd varieert van enkele weken tot wel enkele maanden.
Zodra het gedenkteken geplaatst is zal dit direct telefonisch, per email
of schriftelijk door ons aan u gemeld worden.
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2. De crematie heeft plaats gevonden
Na een crematie is er geen noodzaak om snel en
overhaast beslissingen te nemen over wat te doen
met de as. Pas na een maand mag het opgehaald
worden bij het crematorium. U kunt dat zelf doen
maar wij kunnen dat ook voor u verzorgen.
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A. U wilt de as in een sierurn
Als u de as thuis wilt bewaren of wilt plaatsen in
een columbarium (urnenmuur) kunt u de as over
laten zetten in een sierurn. Wij hebben een groot
assortiment sierurnen op voorraad en een uitgebreide
keuze uit diverse catalogussen. Er kunnen zelfs urnen
speciaal voor u gemaakt worden.
De meeste sierurnen kunnen in beperkte mate ook van tekst
worden voorzien, wij kunnen dit ook voor u verzorgen. Wij dragen
zorg voor een correcte wijze van het overplaatsen van de as van de
urn in de sierurn. U kunt contact met ons opnemen om één en
ander te verzorgen.
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B. U wilt de as in een urnenkelder
Als u de as in een urnenkelder wilt plaatsen of in
een afgesloten nis in een columbarium, is het niet
noodzakelijk de as over te zetten in een sierurn.
Uiteraard mag dat wel. In eerste instantie dient u op de begraafplaats
een plek uit te zoeken. Op de deksels van kelders en de afsluitplaten
van de urnennissen kan meestal tekst worden aangebracht, wij
kunnen dit voor u verzorgen.
Wij zullen u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek waarin
u uw wensen voor de afsluitplaat en de tekst kenbaar kunt maken.
De begraafplaats zal een vergunningaanvraag verlangen voor de
werkzaamheden die op de begraafplaats nodig zijn. Over het
algemeen zijn hiervoor vergunningkosten verschuldigd. Wij kunnen
u informeren over deze vergunningkosten.
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C. U wilt de as verstrooien
of verdelen
Als u de as wilt verstrooien of verdelen is er
vermoedelijk geen sierurn of anderszins nodig.
Als u een klein deel van de as achterhoudt, kan dit in prachtige
sieraden of mini-urnen worden verwerkt. Ook hierbij kunnen
wij u van dienst zijn.
Wij hebben een ruime sortering sieraden en mini-urnen op
voorraad, deze kunnen snel geleverd worden.
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3. Onderhoud, renovatie of restauratie
Ook steen heeft te maken met de invloeden van weer en
omgeving. Marmer “versuikert”, in hardsteen ontstaat “brand
en breuk” en graniet-achtigen worden dof of verkleuren zelfs.
In veel gevallen kan daar iets aan gedaan worden. Wij hebben daar inmiddels
ruime ervaring in. Vraag ons gerust om uw monument eens te bekijken en
om advies.
Soms is enig onderhoud genoeg. Het overlakken van de belettering, het
schoonmaken van het monument en het vervangen van grind geven vaak al een
mooi resultaat. Deze werkzaamheden kunnen over het algemeen binnen een
korte tijd worden uitgevoerd.
In andere gevallen is het nodig aanpassingen te doen aan het monument om het
geschikt te maken voor de toekomst. Aanpassingen zijn soms nodig omdat er
bijvoorbeeld te weinig ruimte voor nieuwe tekst is, het monument teveel
onderhoud vergt, onderdelen zijn gebroken of het heeft simpelweg de tand des
tijds niet doorstaan. Als delen goed genoeg zijn om her te gebruiken dan zullen
wij dat zeker, in overleg met u, doen. Vertel ons wat u in gedachte heeft en wij
zullen het monument bekijken en offerte uitbrengen.
Mocht u het monument in de oude staat willen herstellen en onderdelen zijn te
slecht of zelfs beschadigd, dan kunnen wij het monument renoveren. Wij zijn van
mening dat restauratie uit emotioneel of historisch oogpunt vaak de moeite waard
is en zullen hiervoor een plan met u opstellen..
Bij onderhoud, renovatie of restauratie is meestal een vergunning van de
begraafplaats nodig waar mogelijk kosten aan verbonden zijn. Wij kunnen u
informeren over voorschriften en kosten.
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Frans Mortelmansstraat 2 | 2273 LE VOORBURG
Telefoon: 070-3000500 | Fax. 070-3874474
Email: info@gedenktekens-vanwijngaarden.nl
Website: www.vanwijngaardengedenktekens.nl
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