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Daarnaast zijn er nog veel meer mogelijkheden 

in materialen, modellen en kleuren. Die kunnen 

we, indien gewenst, samen met u bekijken bij een 

steenhouwer waar wij veel mee samenwerken. In 

een toonruimte bieden zij voor alle mogelijke wen-

sen een passend grafmonument. Zij hebben jaren-

lang ervaring in het vervaardigen en plaatsen van 

grafmonumenten en kunnen u op een vakkundige 

wijze adviseren bij het uitwerken en vormgeven 

van een persoonlijk idee of ontwerp.

Uiteraard zijn wij bereid om verder met u mee 

te denken en u te adviseren om tot een keuze te 

komen. Ook wat betreft de eventuele tekst voor 

op de grafsteen. Neem gerust contact met ons op 

als u zo ver bent om hierover na te denken. Ook in 

deze fase nemen wij de tijd om hiervoor zorg te 

dragen.

Met een hartelijke groet,

Peter van der Leer

In de achterliggende periode heeft u aan het graf 

gestaan van één die u dierbaar was.

Wellicht wilt u ook een passend grafmonument 

op het graf als een persoonlijke en waardevolle 

herinnering. Een keuze daarin is niet altijd even 

makkelijk en daarom bieden we u hierin graag een 

eerste handreiking.

In deze brochure ziet u een aantal grafmonumen-

ten die door ons zijn samengesteld.

Beste familie,



L.18
Geheel

zwart graniet.
Rand facet geslepen

L.15
Geheel Impala
graniet gezoet,

verheven letters

L.16
Letterplaat en banden 

zwart graniet.
Dekplaat

Orion graniet

L.21
Granieten

grafmonument met
doorlopende letterplaat

en afdekplaat

L.20
Geheel Orion graniet

met zwart graniet
element

L.17
Banden (facetrand 

geslepen) en letterplaat 
zwart graniet, dekplaat 

licht graniet

L.13
Paradiso graniet

met zwart granieten 
omranding

L.14
Banden Tarn graniet,

letterplaat en dekplaat 
zwart graniet

L.1
Banden en letterplaat

zwart graniet.
Afdekplaat

Impala graniet

L. 2
Letterplaat en banden 

zwart graniet.
Letterplaat met

gepolijste facetrand.
Dekplaat donker
Labrador grafiet

L.3
Letterplaat en banden 

zwart graniet.
Dekplaat licht

labrador graniet

L.5
Geheel

zwart graniet

L.8
Letterplaat en

afdekplaat Tarn
(Bianco Sardo)

graniet en banden
zwart graniet

L.6
Letterplaat en banden 

zwart graniet.
Dekplaat Orion

graniet

L.9
Geheel zwart
graniet met

Aurora dekplaat

L.4
Geheel

Royal Impala
graniet

L.7
Geheel

Impala graniet
gezoet



LS.4
Zwart graniet

LS.5
Impala graniet

LS.6
Balmoral graniet

L.31
Letterplaat en

dekplaat Orion graniet, 
banden zwart

graniet

L.27
Geheel

Orion graniet

L.28
Letterplaat en

dekplaat zwart graniet. 
Banden facet geslepen 

Impala graniet

L.29
Geheel zwart

graniet

L.30
Letterplaat en dekplaat 

Laurora graniet,
banden Impala

graniet

L.32
Donker en licht

graniet

L.23
Letterplaat
en dekplaat

Paradiso graniet,
banden zwart

graniet

L.22
Geheel Hardsteen

met donker
marmersplit

L.24
Geheel donker

Impala graniet

L.26
Letterplaat en afdekplaat 
in Azul-Imperial graniet.

Omranding in
zwart-graniet

L.25
Geheel

Paradiso graniet

LS.3
Zwart graniet

LS.1
Staand zwart

Graniet met ruwe 
facetrand

LS.2
Letterplaat Impala 

graniet. Voetstuk Bianco 
Sardo graniet

L.21
Geheel

zwart graniet



L.42
Grafmonument
over 2 graven.
Geheel Impala

graniet

L.40
Dubbel grafmonument 

Letterplaat en
banden zwart graniet. 

Dekplaten Impala
graniet

L.41
Dubbel

grafmonument.
Letterplaten en banden 

zwart graniet.
Verder licht

graniet

L.45
Impala graniet

met zwart-
granieten

banden

L.43
Letterplaat en

banden zwart graniet. 
Dekplaten

Impala graniet

L.44
Letterplaat

en dekplaten
Impala graniet met

Bianco Sardo
afdekplaten

L.46
Letterplaat en dekplaat 
gezoet Impala graniet. 

Banden zwart
graniet

L.47
Gedenkteken van

Butterfly Blue
met basalt split L.48

Geheel
Impala graniet.

Randen rond
afgeslepen

L.38
Geheel Belgisch

hardsteen.
Letters

verheven

L.37
Ovale zerk geheel

Orion graniet

L.33
Banden

zwart graniet,
letterplaat en dekplaat 

Impala gezoet.
Gebroken

randen

L.36
Geheel Impala
graniet gezoet

L.35
Letterplaat facetrand 

geslepen. Banden zwart 
graniet, letterplaat

en dekplaat
Orion graniet

L.39
Geheel Orion graniet. 

Gebroken randen

L.34
Ruw graniet



Voorbeelden van
Bronzen lettertypen

Voorbeeldteksten en lettertypen

LA.7
Granieten

boekje

LA.5
Graftegel

Zwart graniet

LA.4
Halland graniet

zijkanten
ruw gekapt

LA.2
Spiegelkei

Halland graniet

LA.3
Butterfly Blue op
Zwart granieten

lessenaar

LA.8
Hymalaya

Blue graniet.
Lessenaar

zwart graniet

LA.1
Hava White

graniet

LA.6
Graftegel in

zwart graniet
op betonroef



De Dijk 30
3911 SN Achterberg

(Rhenen)

0318-526641
06-46376232

info@phvanderleer.nl
www.phvanderleer.nl


