
 

            Rouwzorg Riny    
      Uitvaartverzorging, Rouwvervoer, Grafreiniging en onderhoud 
Voor grafreiniging en onderhoud informatie tijdens kantooruren  

Voor melding overlijden en Rouwvervoer 24 uur bereikbaar:  06 5478 3435  b.g.g. : 038 376 3274 

 

 

We voeren de werkzaamheden zorgvuldig en discreet uit. U hoeft zich hier dan geen zorgen 

(meer) over te maken en kunt met een gerust hart het graf bezoeken. 

 

Daarnaast is het fijn om te weten dat wij uitsluitend werken met hoogwaardige 

schoonmaakproducten afgestemd op de behoeften van uw grafmonument. Ook op het 

gebied van beplanting zijn wij deskundig, denk hierbij aan vaste planten, maar ook seizoen 

planten, een bos bloemen of een bloemstuk.  

 

Wanneer het onderhoud aan het grafmonument heeft plaatsgevonden, krijgt u d.m.v. een 

foto bevestiging dat het graf kundig en met respect is schoongemaakt. 

 

- Grafreiniging, 2x per jaar in het voor én najaar  € 69,- 

- Bijhouden beplanting (in combinatie met reiniging monument) € 10,-  

- Reinigen grind       € 49,- 

- Inschilderen letters  aanvang € 25,-  daarna per letter €   0,80 

- Verder onderhoud (na overleg en goedkeuring) per uur  € 45,- 

 

Voor de begraafplaatsen in de gemeente Oldebroek berekenen wij geen voorrijdkosten. 

 

 

Aanbieding! 

Afspraken gemaakt voor 1 maart krijgen 10% korting en de zekerheid dat het grafmonument 

van moeder of vader vakkundig is gereinigd voor moeder of vaderdag.  

 



Omschrijving van de werkzaamheden die u van ons kunt verwachten.  

 
Reiniging    2x per jaar  €  69,- 
• van steen, dekplaat (bij dekplaat toeslag van € 5,- / € 10,- per reinigingsbeurt 
• verwijderen van onkruid 
• verwijderen van bladeren en afval 
 
 
Bijhouden beplanting in combinatie met reiniging grafmonument  € 10,-   
• onderhoud vaste beplanting (inclusief snoeien, aanharken en bemesten) 
 
 
Signalering 
• doorgeven van gebreken direct tijdens onderhoud eventueel met foto. 
 
 
Foto 
• van het resultaat ontvangt u een (digitale) foto 
 
 
Extra diensten bij aanvullend onderhoud 
• bijwerken beschadigde belettering 
• geheel opnieuw inkleuren van belettering 
• inschakelen van een derde partij bij grotere herstelwerkzaamheden 
• bemiddeling bij en coördinatie van werkzaamheden door derden 
• vervangen van grind 
• aanleveren van bloemen / bloemstukken 
• afvoeren van oude bloemstukken en losse planten 
• vervangen vaste beplanting en aanvullen tuinaarde 
 
 


