Intake- formulier
Om Denuo-steen een juiste offerte te laten uitbrengen zijn uw persoonlijke gegevens
en de maatvoering van het staande gedenkteken essentieel.
De persoonlijke gegevens van de
Voornamen
Achternaam
Adres en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Provincie

aanvrager/aanvraagster van het gedenkmonument:
:
:
:
:
:
:

Plaatsnaam begraafplaats
Naam begraafplaats
Naam gedeelte of klasse
Rij- nummer
Nummer graf
Enkel graf
Dubbel graf
Grafomlijsting
Grafbedekking

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

De eisen aan de maatvoering worden veelal bepaald door gemeenten of kerkelijke
genootschappen.
Bij uw persoonlijke wensen moet u rekening houden met:
- de uiteindelijke hoogte
- de uiteindelijke breedte
- de minimale dikte van de letterplaat
- de lengte, breedte en hoogte van een eventueel tussenstuk
- de lengte, breedte en hoogte van een eventueel voetstuk
- de lengte, breedte en hoogte van een grafomlijsting, vaak
gebruikt als plantenbak of volledig afgedekt om een bloemstuk,
graftak of plant in een pot of bak op te plaatsen en bevindt zich
direct voor de staande tekstplaat
- bij een grafbedekking de lengte, breedte en dikte van de afdekplaat
- bij een grafbedekking de lengte, breedte en dikte van een
grafrand rondom en op het graf
- het lettertype
- lettergrootte
- bij een grafbeplanting; waar uw voorkeur naar uit en essentieel
is de toegestane eindhoogte van de grafbeplanting.
Maatvoering in millimeters (1 centimeter = 10 millimeter).

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

Intake- formulier
Vervolg- procedure
Wanneer u instemt met onze offerte is ons verzoek aan u het intake- formulier te
ondertekenen en aan Denuo-steen te retourneren. Alleen ondertekende formulieren
worden door Denuo-steen in behandeling genomen. Ondertekende formulieren
hebben een definitieve status en worden door Denuo-steen als een opdracht gezien.
Direct na ontvangst van uw ondertekende formulier gaat Denuo-steen voor u aan de
slag en worden kosten gemaakt. Bij onverhoopt intrekken van uw ondertekende
opdracht zijn wij genoodzaakt de gemaakte onkosten bij u in rekening te brengen.
Datum:

Plaats :

Naam en handtekening:

…………………………………………………………………………………………………….

