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ZORG VOOR 
WAARDIGE 
UITVAARTZORG
Nadat wij u rondom de uitvaart van uw dierbare bijstonden tijdens één van de 

moeilijkste momenten in uw leven, wacht de keuze voor een grafmonument. Hierbij 

reiken wij u de helpende hand, om vrijblijvend met u mee te denken. Voor dit advies 

kunt u desgewenst terecht bij de betrokken uitvaartverzorger.

De vele emoties die spelen na het verlies kunt u verwerken in het grafmonument. 

Naar aanleiding van een gesprek bij u thuis of in onze toonzalen maken we een 

ontwerptekening en een offerte. Om uw keuze te vergemakkelijken tonen we in deze 

brochure de meest voorkomende modellen. Uiteraard kunt u hiervan afwijken, veel 

is bespreekbaar. Tegenwoordig zien veel mensen bijvoorbeeld iets aansprekends op 

internet, vaak is dit mogelijk, ook hierin kunnen wij u van advies voorzien. Wel bent u 

afhankelijk van de desbetreffende gemeentevordering.

Het vervaardigen van een grafmonument vergt gemiddeld tien tot twaalf weken. In 

de tussenliggende periode zorgen wij voor een tijdelijke grafmarkering met de naam 

en data. Voor het aanbrengen van een tweede opschrift en het aanpassen en/of 

uitbreiden van een bestaand grafmonument kunt u tevens bij ons terecht.

De Drechtstreek & Timmers Uitvaartonderneming

VOORWOORD
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TOONZALEN
Het beste beeld van de grafmonumenten verkrijgt u door een begraafplaats- of 

toonzaalbezoek. Hier zijn de monumenten tastbaar en eveneens ziet u de echte, 

natuurlijke kleuren. In onze toonzalen in Ridderkerk en Hardinxveld-Giessendam vindt u 

de meest voorkomende grafmodellen. U kunt zowel liggende als staande monumenten 

bekijken in de diverse steensoorten, kleuren en afmetingen. 

U bent op afspraak welkom. Wanneer u ons vooraf contact, kunnen wij altijd kijken of uw 

uitvaartverzorger aanwezig is. Indien gewenst maken we een afspraak om met elkaar op 

de begraafplaats zelf te kijken.

HARDINXVELD- 
GIESSENDAM
Spindermolen 42a

3371 RN Hardinxveld-Giessendam

T: 0184 – 614 021

E: info@drechtstreek.nl

RIDDERKERK

Jan Luykenstraat 6

2985 BV Ridderkerk

T: 0180 – 422 315

E: info@timmersuitvaart.nl
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ONS WERKGEBIED

In de gehele onderstaande regio verzorgen 

we uitvaarten en kunnen we de plaatsing 

van een grafmonument regelen. Ook 

buiten deze regio kunt u altijd bij ons 

terecht voor het verzorgen van een uitvaart 

en het regelen van een grafmonument.

SLIEDRECHT
PAPENDRECHT

Dordrecht
Zwijndrecht

Gorinchem

H.I. Ambacht

ALBLASSERDAM

HARDINXVELD-GIESSENDAM

HERWIJNEN

Kinderdijk

Brandwijk

Ottoland

Molenaarsgraaf

Bleskensgraaf

Oud-Alblas Wijngaarden

Noordeloos

Hoornaar

Nieuw-Lekkerland

RIDDERKERK

Giessen-Oudekerk Schelluinen

Hoogblokland
Heukelum

Asperen

Vuren

Spijk
Giessenburg

Arkel

Neerijnen

Goudriaan

Nieuwpoort
Groot-Ammers Langerak Meerkerk

Tienhoven
Ameide

Barendrecht

Rotterdam

Hoeksche Waard

ONZE 
UITVAARTCENTRA
DAG EN NACHT 
BEREIKBAAR!

Sliedrecht 0184 - 412418

Papendrecht 078 - 6151941

Alblasserdam 078 - 6919128

Ridderkerk 0180 - 422315

Hardinxveld-Giessendam 0184 - 614021

Herwijnen 0418 - 581359

Het is ons streven dat u zowel tijdens als na 

de uitvaart één vertrouwde uitvaartverzorger 

als contactpersoon heeft. Voor informatie over 

grafmonumenten kunt u dus contact opnemen 

met de uitvaartverzorger die u bijstond tijdens 

de uitvaart van uw dierbare. Onze medewerker 

gaat samen met u zorgvuldig op zoek naar een 

grafmonument, dat de jaren zal trotseren en de 

herinneringen levend zal houden.

ONZE MENSEN
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DE KEUZE 
VAN HET 
GRAF
Bij het kiezen van een graf is het belangrijk om van het volgende kennis 

te nemen. Onze wetgever kent namelijk twee soorten graven:

- Algemene graven

- Particuliere graven

Hier volgt een uitleg over de verschillen tussen deze twee grafsoorten.

In een algemeen graf is plaats om twee 

of drie personen (afhankelijk van het 

gemeentebeleid) te begraven voor een 

vastgestelde tijd. Na afloop van deze periode 

(10- 20 jaar) heeft de gemeente het recht 

om een algemeen graf te ruimen. Verder is 

het plaatsen van een gedenksteen op een 

algemeen graf vrijwel altijd gebonden aan 

vaste maten. Het is belangrijk om binnen 

uw familie de keuze voor een algemeen 

graf goed te bespreken. Regelmatig vinden 

nabestaanden van de overledene het 

waardevol om tot in lengte van jaren het 

graf te kunnen bezoeken (dus langer dan 20 

jaar). De keuze voor een algemeen graf is 

onomkeerbaar.
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In een particulier graf is plaats voor 

twee familieleden. De nabestaanden 

behouden het recht om na afloop van de 

huurperiode de grafrechten te verlengen. 

Het plaatsen van een gedenksteen op 

een particulier graf kent daarnaast meer 

vrijheden dan bij een algemeen graf, 

alhoewel gemeenten wel maximale 

afmetingen voorschrijven.
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ALGEMENE 
GRAVEN

Wanneer u kiest voor een algemeen graf, heeft u de 

keuze uit meerdere modellen. Op de volgende pagina’s 

zetten we de mogelijkheden voor u op een rij.
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Formaat 50 x 40 cm. Voor kleuren kijkt 

u op pagina 32/33.

Formaat 50 x 50 cm. Voor kleuren kijkt 

u op pagina 32/33.

ALGEMEEN GRAF 
LIGGEND / OP EEN ROEF

Op de begraafplaatsen in Alblasserdam en 

Dordrecht is een liggend monument verplicht.

1 2

3

4
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ALGEMEEN GRAF 
STAAND

Formaat 40 x 60 cm. Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33.
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ALGEMEEN GRAF 
STAAND MET PLAAT, 
OMRANDING OF DEKPLAAT

ALGEMEEN GRAF 
STAAND

Bij de keuze voor een grafmonument met 

omranding kunt u deze opvullen met aarde, 

boomschors of grind. 

Op de begraafplaats in Papendrecht is 

een staand monument met omranding 

of dekplaat verplicht.

Formaat 40 x 60 x 50 cm. Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. Met omranding (A). Met dekplaat (B).

Voor kleur grind kijkt u op pagina 34/35.

B A B A B A A
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Formaat 40 x 60 cm.  

Voor kleuren kijkt u op pagina 

32/33. Voor kleur grind kijkt u  

op pagina 34/35.

ALGEMEEN GRAF  
HART
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Formaat 60 x 50 cm. Voor kleuren kijkt 

u op pagina 32/33.

ALGEMEEN GRAF  
BOEK

ALGEMEEN GRAF  
HART

Formaat 50 x 40 cm. Voor kleuren kijkt 

u op pagina 32/33.
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Wanneer u kiest voor een particulier graf, heeft u eveneens de 

keuze uit meerdere modellen. Op de volgende pagina’s zetten we 

de mogelijkheden voor u op een rij. 

Maatvoeringen afhankelijk van de begraafplaats.

PARTICULIERE 
GRAVEN

14 15



PARTICULIER GRAF 
STAAND

Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33.
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Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. Met omranding (A). Met dekplaat (B).

Voor kleur grind kijkt u op pagina 34/35.

PARTICULIER GRAF 
STAAND MET PLAAT, 
OMRANDING OF DEKPLAAT

Bij de keuze voor een grafmonument met 

omranding kunt u deze opvullen met aarde, 

boomschors of grind. 

B A B A B A A
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PARTICULIER GRAF 
STAAND MET PLAAT, 
OMRANDING OF DEKPLAAT

PARTICULIER GRAF 
STAAND MET 3/4 DEKPLAAT EN 1/4 AARDE, 
BOOMSCHORS OF GRIND

Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33.

Voor kleur grind kijkt u op pagina 34/35.
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PARTICULIER GRAF
STAAND MET DEKPLAAT

Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. 
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Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. Voor kleur grind kijkt u op pagina 34/35. 

PARTICULIER GRAF
STAAND MET OMRANDING
(AARDE, BOOMSCHORS OF GRIND)
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PARTICULIER GRAF 
STAAND MET 
DEKPLAAT

De Drechtstreek & Timmers Uitvaartonderneming heeft tevens een aantal kant-en-klare 

grafmonumenten op voorraad. Het betreft een strak model dat leverbaar is in de kleuren van pagina 

26..Deze op voorraad liggende standaardmodellen kunnen we sneller leveren dan de op maat te 

maken graven. U kunt deze standaard graven in onze toonzalen bekijken. 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. 
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DIVERSE 
MODELLLEN
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Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. Voor kleur grind kijkt u op pagina 34/35. 20 21



DIVERSE 
MODELLLEN
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Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. Voor kleur grind kijkt u op pagina 34/35. 22 23
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DIVERSE 
MODELLLEN

Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. 22 23



DIVERSE 
MODELLLEN
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Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. Voor kleur grind kijkt u op pagina 34/35. 24 25
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DIVERSE MODELLLEN
STAAL/GLAS

Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. Voor kleur grind kijkt u op pagina 34/35. 24 25



PARTICULIER GRAF
LIGGENDE ZERK

38

40

39

41

Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. 26 27



PARTICULIER GRAF 
DUBBEL
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Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. Voor kleur grind kijkt u op pagina 34/35. 26 27



U kunt ook een ruwe, natuurlijke 

gedenksteen op het graf plaatsen.

Deze stenen kunnen worden voorzien van 

bronzen en aluminium letters/plaatjes.

RUWE STENEN

Voor kleuren kijkt u op pagina 32/33. Voor kleur grind kijkt u op pagina 34/35. 28 29



BRONZEN &  
ALUMINIUM LETTERS

Een zeer duurzame manier van beletteren: 

letters van brons, aluminium of RVS die op de 

steen worden bevestigd. Er zijn vele soorten 

en maten letters. U kunt ook kiezen voor een 

bronzen, aluminium of RVS tekstplaatje. Een 

voordeel van zo’n tekstplaatje is dat er op een 

klein oppervlak veel tekst kan worden gezet. 

Bovendien zijn ze eenvoudig op een ruwe steen 

te bevestigen.
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LASERGRAVEREN 
& PERSOONLIJKE 
AFBEELDINGEN

Met het plaatsen van een foto of afbeelding geeft u het grafmonument van uw dierbare 

een persoonlijk karakter. Middels lasergraveren is het mogelijk om zo’n afbeelding op 

het grafmonument te plaatsen. Deze techniek komt het beste uit op zwart graniet.
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ACCESSOIRES
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KLEUREN 
MONUMENTEN

Impala

Orion Zwart

Himalaya

Andere kleuren in overleg mogelijk.

Orion Zwart

Orion ZwartRomantica graniet Aurora
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Olive Gray

Steel Gray

Paradiso

Viscount White

Orion ZwartLight labrador Black galaxy
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AARDE, BOOMSCHORS, 
GRIND & SPLIT

Basalt Split

Graniet Rood Split Ice Blue Split

Porfier split groen

Bij de keuze voor een grafmonument 

met omranding kunt u deze opvullen met 

aarde, boomschors of grind. Hieronder 

een overzicht van de grindsoorten die wij 

leveren.

Andere kleuren in overleg mogelijk.
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Gebroken wit grind

Bruin Rood Grind

Boomschors Aarde

Grijs grof grind

Grijs grind
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GEGRAVEERDE  
LETTERS

36



TOEVOEGEN 
TWEEDE OPSCHRIFT
OP EEN BESTAAND 
GRAFMONUMENT

BIJZETTING IN EEN BESTAAND GRAF
Een bijzetting vindt plaats wanneer de partner, kind, vriend(in) of familielid 

van de eerder overleden dierbare ook overleden is. De overledene wordt dan 

bijgezet in het bestaande graf.

Uw uitvaartverzorger geeft doorgaans de ontruiming van het 

grafmonument door aan de steenhouwerij die de eerste keer het monument 

geplaatst heeft. Maar uiteraard mag u dit ook zelf beslissen. U mag 

namelijk zelf beslissen wie het monument er afhaalt en teruggeplaatst, wat 

veel mensen niet weten.

Na de ontruiming van het grafmonument bespreken we met u de 

mogelijkheden omtrent het opschrift  en eventuele aanpassing van het 

grafmonument.

TIJDELIJK GEDENKTEKEN VOOR  
OP HET GRAF
 Na de begrafenis kan het nog een behoorlijke tijd duren voordat het 

gedenkteken  op het graf van uw dierbare word geplaatst of teruggeplaatst. 

De grond moet namelijk eerst nog een tijd inklinken en het realiseren van de 

grafsteen kost ook tijd. Toch word het graf in deze periode bezocht en dan 

is het natuurlijk fijn als deze plek  herkenbaar is. Wij plaatsen dan ook een 

tijdelijk naamplaatje na de begrafenis. 

Nadat het monument geleverd is mag u de tijdelijke naambordje houden.
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SCHETS HIER HET 
GRAFMONUMENT

letterplaat

opdekplaat

voorband

betonplaat

zijbanden

dorpel
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NOTITIES

Modelnr. / Blz. :

Kleur :

Lettertype :

Kleur letter :

Aarde / Boomschors / Grind / Split :

Tekst :
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ADRESSEN UITVAARTCENTRA

Jan Steenstraat 71
3362 XH Sliedrecht
0184 - 412 418 - info@drechtstreek.nl

Spindermolen 42a
3371 RN Hardinxveld-Giessendam
0184 - 614 021 - info@drechtstreek.nl

Schoolstraat 16
2969 BG Oud-Alblas
0184 - 412 418 - info@drechtstreek.nl

Meulenbroek 16
2971 XD Bleskensgraaf
0184 - 691722 - info@drechtstreek.nl

Jan Luykenstraat 6
2985 BV Ridderkerk
0180 - 422 315 - info@timmersuitvaart.nl

Schoutensteeg 1a
4171 CK Herwijnen
0418 - 581 359 - info@drechtstreek.nl

Admiraal de Ruyterweg 21
3354 XA Papendrecht
078 - 615 19 41 - info@drechtstreek.nl

Kerkstraat 205
2951 GL Alblasserdam
078 - 691 91 28 - info@drechtstreek.nl

DRECHTSTREEK.NL

de drechtstreek
& timmers

u i t v a a r t o n d e r n e m i n g

SHOWROOM

SHOWROOM


