VAN IDEE TOT EN MET HET PLAATSEN VAN DE GLAZEN GEDENKSTEEN
Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek bespreken we uw ideeën en wensen. Ik bespreek
wat de mogelijkheden van glas zijn. We bekijken welke vorm, uiting en eventueel kleuren
voor u belangrijk zijn. Ook nemen we de voorschriften van de betreffende begraafplaats in
mee waar een gedenkteken aan moet voldoen.
Na ons eerste gesprek maak ik een ontwerp aan de hand van uw en mijn ideeën, het
levensverhaal van de overledene en wat we samen hebben door genomen.
In het tweede gesprek bespreken we het ontwerp en kunnen we het verder gaan uitwerken.
U ontvangt een schatting van de kosten. Niets overhaast beslissen, maar het ontwerp(en)
neemt u mee naar huis zodat u alle tijd heeft om het rustig te laten bezinken om een keuze
te maken.
Na uw keuze en eventuele nodige aanpassingen ontvangt u een gespecificeerde offerte.
Na uw opdracht bekijken we wanneer de uiteindelijke de gedenksteen geplaatst gaat
worden op de begraafplaats. Afhankelijk van het soort gedenksteen, de te verkrijgen
materialen, varieert het maak-proces tussen de 4 en 8 weken. Tijdens en kort na de vorst
kan er niet geplaatst worden zolang de vorst in de grond zit.
Tijdens het maak-proces is het eventueel mogelijk om een persoonlijke tint aan de
gedenksteen mee te geven. In de praktijk is niet altijd mogelijk, maar in ieder geval
bespreekbaar.
Maar denk maar eens bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een kindertekening om te zetten
in glas.
Bij de daarop volgende bezoek komt u het resultaat in het atelier bekijken of de gedenksteen
naar uw wens is vervaardigd.
Ik zorg er voor dat alle zaken verder worden geregeld en het grafmonument wordt geplaatst.
U hoeft verder niet te regelen. De plaatsingsvergunning zal ik aanvragen. Ik zorg voor de
fundering en de plaatsing van de gedenksteen of monument naar eisen van de betreffende
begraafplaats.
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