Memorie Natuursteen
Delfweg 34A
2211 VM Noordwijkerhout
Tel. 0252 418 912
info@memorienatuursteen.nl
www.memorienatuursteen.nl
Openingstijden showroom:
maandag t/m zaterdag
van 10:00 tot 17:00 uur.
In overleg ontvangen we u
ook graag buiten deze tijden.

• Persoonlijk en betrokken advies
van idee tot plaatsing
• Ruim assortiment – direct leverbaar
• Eigen ontwerp op maat mogelijk
• Goede prijs-kwaliteitverhouding
• Wij regelen benodigde vergunningen
• Wij houden rekening met de reglementen
van begraafplaatsen in de regio
Vraag naar de mogelijkheden of kom
vrijblijvend langs in onze showroom.
U bent van harte welkom!

Voor een persoonlijke,
blijvende
herinnering
na de begrafenis

Blijvend, persoonlijk
en vooral heel mooi

In deze folder ziet u enkele
voorbeelden van ons aanbod in
grafmonumenten. Alle gedenktekens
die wij verkopen zijn gemaakt van
materialen van goede kwaliteit,
zoals natuursteen, glas, hout
of RVS. Uw tastbare herinnering
blijft jarenlang mooi.
Meer voorbeelden ziet u in
onze showtuin en op de website
www.memorienatuursteen.nl.
Heeft u elders al een
gedenkteken gezien dat u
aansprak? Vraag ook eens
naar onze prijs!

Een persoonlijk aandenken
Na de begrafenis een mooi, passend gedenkteken
uitzoeken. Dat wilt u natuurlijk zorgvuldig doen.
Het gaat immers om een persoonlijk aandenken
aan iemand met wie u een bijzondere band had.
Wij adviseren u graag bij uw keuze voor een
passende stijl, kleur en vorm. De mogelijkheden
zijn oneindig en uw ideeen zijn welkom. Wij
leveren gedenktekens voor algemene graven,
familiegraven en kindergraven. Gedenktekens
uit onze showtuin zijn direct leverbaar. Wij zijn
op de hoogte van de reglementen van begraafplaatsen in de regio. De eventueel benodigde
vergunningen kunnen wij eveneens voor u verzorgen.

Wilt u echt iets bijzonders?
Wij zijn exclusief dealer van Grafkunsten
De bijzondere gedenktekens van Grafkunsten
zijn zeer kleurrijk, onderscheidend, uniek
en persoonlijk. Grafkunsten vertaalt uw
eigen ideeen en wensen voor het graf van
uw dierbare naar een exclusief gedenkteken,
of een compleet grafmonument in aluminium
al dan niet in combinatie met glas, RVS of
natuursteen.

Ook kunt u bij ons terecht voor
bijschrijvingen, renovatie of restauratie
en onderhoud van bestaande gedenktekens. Bovendien verkopen wij een
groot assortiment aan grafaccessoires,
zoals vazen, lantaarns en ornamenten.

