Laat een Quickscan uitvoeren
• Inventarisatie werkwijze onder- en bovengronds

één totaalpakket
op funerair terrein

• Analyse huidig onderhoud van groen en monumenten
• Inzicht in voorziene kosten t.b.v. onderhoud
• Preventie van toekomstige calamiteiten en fouten
• Analyse administratief proces

een prettige gedachte

Informeer naar de mogelijkheden.

Een vredige plaats
waar je een moment voor

Veel gemeenten staan voor de opgave om begraaf-

stil blijft staan

plaatsen tegen lagere kosten te beheren. Maar kan
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hiermee de kwaliteit worden gewaarborgd?

Donkergroen
Harste 5 - Postbus 145 - 8600 AC Sneek
Tel. (0515) 41 73 25 - Fax (0515) 42 63 25
info@donkergroen.nl - www.donkergroen.nl
Kijk voor onze locaties in Nederland en België op www.donkergroen.nl en www.donkergroenbelgie.be

Deze bedrijven zijn aangesloten bij Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer.

• Een aanspreekpunt, een factuur

• Kennis van zaken

Tota alontzorging

GROEN BRENGT RUST

• Totaalontzorging, dus efficiёnter

• Vakbekwame mensen met inlevingsvermogen

D

G

roen brengt rust, ontspanning en draagt in hoge mate

• Korte lijnen met beheerder van de gemeente

• Goed zicht op kostendekkendheid

bij aan de uitstraling en beleving van een begraafplaats.

worden geconfronteerd met minder inkomsten en dus naden-

• 24/7 bereikbaar voor uitvaartverzorger

Donkergroen weet als geen ander hoe hier mee om te gaan.

• Mogelijkheid tot digitaliseren

ken over bezuinigen en het terugdringen van de kosten. Dit

Denk hierbij aan het ontwerp en de materiaalkeuze, de relatie

mag echter niet ten koste gaan van de dienstverlening en de

tot de omgeving, de technische realisatie binnen vaak beperkte

kwaliteit van het onderhoud van de begraafplaats. Complexe

mogelijkheden van het terrein… aan een goed verzorgde be-

vraagstukken met soms lastige keuzes. Donkergroen, Voogt

graafplaats gaat veel denkwerk vooraf. Tijdens de uitvoering

Graaftechniek en Monumenta graveniers herkennen deze pro-

houden we rekening met de rouwende omgeving. Door strakke

blematiek, hebben hier over nagedacht en willen graag met u in

coördinatie, het plannen van bepaalde werkzaamheden tussen

gesprek over het concept “totaalontzorging”, waarbij de focus

de diensten en het gebruikmaken van geruisloos elektrisch ge-

ligt op kwaliteit en efficiëntie met als resultaat een zo laag mo-

reedschap beperken we de overlast tot een minimum. Het resul-

gelijke kostprijs.

taat is een respectvolle groene begraafplaats. Een plaats waar

e landelijke trend is, zoals u weet, dat begraven afneemt
en cremeren juist toeneemt. Gevolg is dat veel gemeenten

En het allerbelangrijkste: u kunt op ons rekenen!

mensen zich op hun gemak voelen en hun overleden dierbaren

UIT VOERENDE Werkza amheden

W

in rust kunnen gedenken.

erkzaamheden op een begraafplaats zijn zeer divers.
In veel gevallen betreft het specialistisch werk wat

door mensen met specifieke kennis en vaardigheden moet
worden uitgevoerd. Donkergroen, Voogt Graaftechniek en

Administr at ieVE WERKZAAMHEDEN

N

aast de uitvoerende werkzaamheden kunnen wij voor
u ook de administratie verzorgen, zoals de uitgifte

Monumenta graveniers verstaan hun vak. Het landelijk wer-

van grafrechten of verlengingen. Ook de contacten met uit-

kend familiebedrijf Donkergroen is gespecialiseerd in het

vaartverzorgers behoort tot de mogelijkheden. U kunt 24/7

ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groen en werkt,

bij ons aankloppen en alles is bespreekbaar. Dat is pas ont-

indien nodig, nauw samen met Ada Wille, de autoriteit in Ne-

zorgen van A tot Z! 		

derland als het gaat om het inrichten van begraafplaatsen.
De familiebedrijven Voogt Graaftechniek en Monumenta graveniers hebben ruime ervaring in het delven en sluiten van graven,
ruimingswerkzaamheden, op - en herbegraven en grafrenovatie.

			

eEN REPRESENTATIEVE
RUSTPLAATS DIE RESPECT UITSTRAALT

ONTWERP, AANLEG EN ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN • GRAF DELVEN EN SLUITEN • RUIMEN • OP- EN HERBEGRAVEN • RENOVATIE VAN GRAFMONUMENTEN • CREЁREN VAN NIEUWE BEGRAAFLAGEN
ontwerp & foto: Ada Wille

