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Service & Garantie 
 

Garantie op Graniet 

 Breuk 
Wij geven 10 jaar garantie op breuk van graniet. Aders en haarscheuren vallen niet onder 
garantie. Indien deze aders en/of haarscheuren veranderen in een breuk, valt dit onder garantie. 
Garantie vervalt bij vandalisme en/of vernieling door externe personen. 

 Verkleuring 
Wij geven 5 jaar garantie op verkleuring van graniet. Graniet is een kleurvast product en zal altijd 
de oorspronkelijk kleur behouden, indien er ernstige verkleuring aan het materiaal plaatsvindt, 
zal dit onder garantie vallen. Verkleuring door externe factoren zoals olie, kaarsvet, roest, 
uitwerpselen van dieren, potgrond bomen/bladeren, bloemstukken etc. vallen niet onder 
garantie. Bij lichte graniet soorten kan het voorkomen dat er kleine roestplekjes ontstaan. Deze 
roestvlekjes zijn van nature aanwezig in het materiaal, met de reden valt dit niet onder garantie. 

 Zichtbaarheid van aangebrachte bewerking: gepolijst, gezoet, hakwerk, prikwerk, frijnwerk 
Groen aanslag door weeromstandigen op de aangebrachte bewerkingen vallen niet onder 
garantie. 

 

Garantie op Marmer, Kalksteen en Belgisch Hardsteen 

 Breuk 
Wij geven 10 jaar garantie op breuk van marmer, kalksteen en belgisch hardsteen. Aders en 
haarscheuren vallen niet onder garantie. Indien deze aders en/of haarscheuren veranderen in 
een breuk, valt dit onder garantie. 
Garantie vervalt bij vandalisme en/of vernieling door externe personen. 

 Verkleuring 
Wij geven geen garantie op verkleuring van marmer, kalksteen en belgisch hardsteen. Deze 
materialen zullen de oorspronkelijk kleur niet behouden, wanneer het materiaal in aanmerking 
komt met diverse weeromstandigheden, zal deze verweren. Verkleuring door externe factoren 
zoals olie, kaarsvet, roest, uitwerpselen van dieren, potgrond bomen/bladeren, bloemstukken 
etc. vallen niet onder garantie. Bij lichte materialen kan het voorkomen dat er kleine roestplekjes 
ontstaan. Deze roestvlekjes zijn van nature aanwezig in het materiaal, met de reden valt dit niet 
onder garantie. 

 Zichtbaarheid van aangebrachte bewerking: gepolijst, gezoet, hakwerk, prikwerk, frijnwerk 
Groen aanslag door weeromstandigen op de aangebrachte bewerkingen vallen niet onder 
garantie. 
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Garantie op ruwe steen 

 Breuk 
Wij geven 5 jaar garantie op breuk van een ruwe steen. Aders en haarscheuren vallen niet onder 
garantie. Indien deze aders en/of haarscheuren veranderen in een breuk, valt dit onder garantie. 
Versteend hout valt niet onder deze garantie. Garantie vervalt bij vandalisme en/of vernieling 
door externe personen.  

 Verkleuring 
Wij geven geen garantie op verkleuring van een ruwe steen. Een ruwe steen zal de oorspronkelijk 
kleur niet behouden, wanneer het materiaal in aanmerking komt met diverse 
weeromstandigheden, zal deze verweren. Verkleuring door externe factoren zoals olie, kaarsvet, 
roest, uitwerpselen van dieren, potgrond bomen/bladeren, bloemstukken etc. vallen niet onder 
garantie. Bij lichte materialen kan het voorkomen dat er kleine roestplekjes ontstaan. Deze 
roestvlekjes zijn van nature aanwezig in het materiaal, met de reden valt dit niet onder garantie. 

 Zichtbaarheid van aangebrachte bewerking: gepolijst, gezoet, hakwerk, prikwerk, frijnwerk 
Wij geven geen garantie op vervaging van de bovenste bewerkingen. Deze bewerkingen kunnen 
met de tijd verweren door weeromstandigheden. Groen aanslag door weeromstandigen op de 
aangebrachte bewerkingen vallen niet onder garantie. 

  

Garanties diverse materialen 

 Brons, Cortenstaal, Roestvrijstaal en Glas 
Wij leveren uitsluitend de hoogste kwaliteit Brons, Cortenstaal, Roestvrijstaal en Glas. Indien er 
onderdelen loskomen door montagefouten, geven wij hier 3 jaar garantie op. Bij vandalisme 
en/of vernieling door externe personen, zal de garantie vervallen. 
Verkleuring door externe factoren zoals olie, kaarsvet, roest, uitwerpselen van dieren, potgrond 
bomen/bladeren, bloemstukken etc. vallen niet onder garantie. Bij deze materialen kan het 
voorkomen dat er kleine roestplekjes ontstaan. Deze roestvlekjes zijn van nature aanwezig in het 
materiaal, met deze reden valt dit niet onder garantie. 
 
 

Garanties op verzakking van de grafsteen 

 Op het verzakken van een grafsteen dat geplaatst is met of zonder een fundering, is er geen 
garantie. Wij kunnen het grafmonument wel tegen extra betaling ophogen en waterpas 
terugplaatsen.  
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Garanties op tekst 

 De diepte van gezandstraalde tekst 
Bij ons worden gezandstraalde letters altijd verdiept gezandstraald. Deze diepte zorgt ervoor dat 
de letters en letterkleur op lange termijn mooi blijven en niet jaarlijks ingeverfd hoeft te worden. 
Op de diepte van de letters geven wij geen garantie omdat het standaard verdiept gezandstraald 
wordt. 

 De gezandstraalde en ingeverfd tekst (staande steen) 
Op de letterkleur van de staande stenen geven wij 2 jaar garantie, doordat de steen staand en de 
letters verdiept gezandstraald worden, zal de letterkleur lang meegaan. I.v.m. 
weeromstandigheden kunnen wij nooit aangeven hoelang de letterkleur meegaat. 
Groen aanslag door weeromstandigen, onvoldoende onderhoud of onjuist onderhoud aan het 
graf vallen niet onder de garantie. De vergunningskosten voor het opnieuw laten inverven valt 
ook niet onder de garantie. 

 De gezandstraalde en ingeverfd tekst (liggende steen) 
Op de letterkleur van de liggende stenen geven wij 1 jaar garantie, doordat de steen liggend is en 
i.v.m. weeromstandigheden valt alles direct in de letters. Hierdoor kunnen wij nooit aangeven 
hoelang de letterkleur meegaat. Onvoldoende onderhoud of onjuist onderhoud aan het graf 
vallen niet onder de garantie. De vergunningskosten voor het opnieuw laten inverven valt ook 
niet onder de garantie. 

 Opgelegde bladgoud tekst (staande steen) 
Op het opgelegde bladgoud van de staande stenen geven wij 1 jaar garantie, doordat de steen 
staand en de letters verdiept gezandstraald worden, zal de opgelegde bladgoud lang meegaan. 
I.v.m. weeromstandigheden kunnen wij nooit aangeven hoelang de letterkleur meegaat. 
Groen aanslag door weeromstandigen, onvoldoende onderhoud of onjuist onderhoud aan het 
graf vallen niet onder de garantie. De vergunningskosten voor het opnieuw laten opleggen van 
bladgoud valt ook niet onder de garantie. 

 Opgelegde bladgoud tekst (liggende steen) 
Op het opgelegde bladgoud van de liggende stenen geven wij 1 jaar garantie, doordat de steen 
liggend is en i.v.m. weeromstandigheden valt alles direct in de letters. Hierdoor kunnen wij nooit 
aangeven hoelang de letterkleur meegaat. Onvoldoende onderhoud of onjuist onderhoud aan 
het graf vallen niet onder de garantie. De vergunningskosten voor het opnieuw laten opleggen 
van bladgoud valt ook niet onder de garantie. De vergunningskosten voor het opnieuw laten 
opleggen van bladgoud valt ook niet onder de garantie. 

 Opgelegde bronzen, aluminium of RVS tekst 
Wij leveren uitsluitend de hoogste kwaliteit letters/cijfers/tekens van het materiaal Brons, 
Aluminium, Roestvrijstaal. Indien er onderdelen loskomen door montagefouten of vervaging van 
afwerking plaatsvindt, geven wij hier 3 jaar garantie op. Bij vandalisme en/of vernieling door 
externe personen, zal de garantie vervallen. 
Verkleuring door externe factoren zoals olie, kaarsvet, roest, uitwerpselen van dieren, potgrond 
bomen/bladeren, bloemstukken etc. vallen niet onder garantie. Bij deze materialen kan het 
voorkomen dat er kleine roestplekjes ontstaan. Deze roestvlekjes zijn van nature aanwezig in het 
materiaal, met deze reden valt dit niet onder garantie. 
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Garanties op accessoires 

 Garantie op porseleinen foto’s 
Bij het vervaardigen van een porseleinen foto wordt de afbeelding in het porselein ingebakken, 
met deze reden is de foto kleurhoudend. Op de vervaging van de porseleinen foto geven wij 5 
jaar garantie. Indien er barstjes ontstaan op de porseleinen foto door weeromstandigheden of 
vandalisme en/of vernieling plaatsvindt zal de garantie vervallen.  

 Garantie op kristalglas foto’s 
Bij het vervaardigen van een kristalglas foto wordt de afbeelding in het heldere glas ingebakken, 
met deze reden is de foto kleurhoudend. Op de vervaging van de porseleinen foto geven wij 1 
jaar garantie. Indien er door weeromstandigheden barstjes ontstaan, water absorptie of 
vandalisme en/of vernieling plaatsvindt zal de garantie vervallen.  

 Garantie op dibond foto’s 
Bij het vervaardigen van een dibond foto wordt de afbeelding op een dibond plaat geprint. Deze 
foto leveren wij vaak als een tijdelijke foto voor op een grafsteen of op een gedenksteen voor 
thuis. Wij geven geen garantie op de vervaging. Indien er door weeromstandigheden krasjes 
ontstaan of vandalisme en/of vernieling plaatsvindt zal de garantie vervallen.  

 Garantie op bronzen, aluminium of RVS accessoires 
Wij leveren uitsluitend de hoogste kwaliteit accessoires van het materiaal Brons, Cortenstaal, 
Roestvrijstaal en Glas. Hierbij kunt u denken aan een lantaarn, vaas, vogeltje, vlindertje, plaatje 
etc. Indien er onderdelen loskomen door montagefouten of vervaging van afwerking plaatsvindt, 
geven wij hier 3 jaar garantie op. Bij vandalisme en/of vernieling door externe personen, zal de 
garantie vervallen. 
Verkleuring door externe factoren zoals olie, kaarsvet, roest, uitwerpselen van dieren, potgrond 
bomen/bladeren, bloemstukken etc. vallen niet onder garantie. Bij deze materialen kan het 
voorkomen dat er kleine roestplekjes ontstaan. Deze roestvlekjes zijn van nature aanwezig in het 
materiaal, met deze reden valt dit niet onder garantie. 
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Voorwaarden van garantiebepalingen 

 Geldige ondertekende offertebewijs en eindfactuur bewijs. 

 Eindfactuur is volledig voldaan door de opdrachtgever. 

 Afwijkingen aan de kleur en structuur van de natuursteen dat van nature aanwezig is, zal niet 
onder garantie vallen. 

 Indien er werkzaamheden uitgevoerd zijn aan het graf door derden, zal de garantietermijn 
vervallen. 

 Garantietermijn zal vervallen na onvoldoende onderhoud, schade en/of slijtage van buitenaf aan 
het graf. 

 Garantietermijn zal ook vervallen bij vandalisme en/of vernieling door externe personen. 

 

Garantie vervalt in deze situaties: 

 Onvoldoende onderhoud aan het graf. 

 Onjuist onderhoud aan het graf. 

 Vlekken dat ontstaan zijn door olie, kaarsvet, roest, uitwerpselen van dieren, potgrond 
bomen/bladeren, bloemstukken, reinigingsmiddelen etc.  

 Werkzaamheden aan het graf door derden. 

 Vervanging van onderdelen aan het graf. 

 Bij vandalisme en/of vernieling door externe personen. 


