Toonzaal
Ruime voorraad monumenten
Levering uit voorraad binnen 2 weken
Levering door heel Nederland

Vanaf de A73 Beersebaan richting centrum Cuijk en bij de rotonde tweede afslag,
daarna op tweede rotonde eerste afslag nemen. Weg volgen naar Beerseweg.
Sla voor het spoor links af dan rijdt u de Heeswijksestraat in.
De bestemming is na 100 meter aan de linker kant.

Heeswijksestraat 19, 5431 SB Cuijk I T. 0485 - 361 440
info@schrijenpeeters.nl I www.schrijenpeeters.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 17.00u.
zaterdag en andere tijden op afspraak

Grafmonumenten I Asbestemmingen I Tijdelijke Monumenten I Renovatie en Reparatie

Wij willen u graag een zorg uit handen nemen

Grafmonumenten

Voorwoord

Toonzaal

Grafmonumenten

Sterven, het is de enige zekerheid uit ons leven, wordt wel eens
gezegd. Toch zijn we er zelden op voorbereid wanneer er in onze
directe omgeving iemand overlijdt. Het is zonder twijfel één van de
zwaarste beproevingen in ons leven. Daar komt bij dat er van alles
moet worden geregeld, terwijl dat juist extra pijnlijk kan zijn.

Op www.schijenpeeters.nl krijgt u een indruk van ons grote aanbod in
grafmonumenten en accessoires, maar zowel u als wij begrijpen dat je
een gedenkteken niet 'even snel op internet uitzoekt'. We bespreken
uw wensen daarom graag persoonlijk, het beste kan dat bij ons in de
toonzaal of desgewenst bij u thuis. Dan is er alle ruimte voor het menselijk aspect dat ons bedrijf zo kenmerkt.

Onze gedenktekens zijn louter van hoogwaardige kwaliteit en worden
geplaatst op een betonplaat met vier funderingspalen. Daardoor
kunnen wij maar liefst vijfentwintig jaar garantie geven op het niet
verzakken van de steen. Onze producten komen van leveranciers van
over de hele wereld, die net als wij op zoek zijn naar de beste soorten
graniet. Voor een grafmonument kunt u ook kiezen voor zwerfkeien,
leistenen en kwartsieten. Die zijn door de natuur gevormd, grillig, glad
of gespleten op de natuurlijke laag. Graniet kan overigens ook ruw
bewerkt worden.

U bent diep bedroefd door het verlies van een dierbaar familielid.
Daarom willen we u allereerst oprecht condoleren. In deze voor u zo
moeilijke tijd vinden wij het ongepast om u zonder meer met een
bezoek lastig te vallen. Dat is misschien wel het laatste waar u op zit te
wachten. Daarom deze folder, die door ons niet minder persoonlijk is
bedoeld. Wij willen u een zorg uit handen nemen...
Eén van die zaken is het kiezen van een persoonlijk gedenkteken als
blijvende herinnering. Geen eenvoudige taak voor de nabestaanden.
Het zijn immers momenten waarop herinneringen weer heel voelbaar
worden. En omdat Schrijen Peeters Gedenktekens maar al te goed
beseft dat u het vaak al moeilijk genoeg heeft met het verlies van uw
dierbare, nemen wij u graag alle zorg uit handen. Vanaf het eerste
contact tot en met de plaatsing op de begraafplaats.

Ambacht, vakmanschap
en bijna 40 jaar ervaring staan garant voor een
discrete behandeling.

Wij werken uw ideeën met liefde uit in een persoonlijk en blijvend
monument. Door de nieuwste technieken kan nagenoeg elke afbeelding of zelfgemaakte tekening in een gedenkteken gegraveerd worden. Zo wordt het monument nog persoonlijker. Ook bijplaatsingen
verzorgen we.

Indien gewenst kunnen wij binnen twee weken overgaan tot
plaatsing van het gedenkteken, daar wij over een ruime voorraad
beschikken.

Tijdelijke monumenten
Als een overledene wordt begraven duurt het over het algemeen nog
een aantal maanden voordat er een definitief grafmonument wordt
geplaatst. Vooral in deze periode, direct na de begrafenis, worden de
meeste bezoeken afgelegd. Ook worden er daarna bloemen gelegd of
geplaatst. Deze zullen echter spoedig verwelken en er zal een
onverzorgde aanblik ontstaan. Om dit te voorkomen is er nu de
mogelijkheid om een tijdelijk grafmonument te plaatsen. De
toepassing van een tijdelijk grafmonument, dat kort na de
teraardebestelling wordt geplaatst, geeft in de periode van rouw een
verzorgde aanblik van het graf. Kort voor het plaatsen van een
definitief grafmonument kan het tijdelijke monument verwijderd
worden.

U kunt de complete brochure met ons assortiment downloaden op www.schrijenpeeters.nl of opvragen via T. 0485 - 361 440 .

U bent natuurlijk ook van harte welkom in onze showroom.

