
Hart voor 

natuursteen

Bijzonder werk

Wij vinden het fijn om mensen te helpen. 

Om op een creatieve manier bezig te zijn met 

gevoelens. Dit draagt bij aan een stukje rouw-

verwerking. Een plaatsje geven; letterlijk en

figuurlijk. 

Binnen vier weken of vóór een bijzondere 

datum wordt de steen geplaatst. Kom gerust 

eens kijken tijdens de productie. Na de plaat-

sing bellen wij u direct op. 

Wij zijn een familiebedrijf en lid van de 

Algemene Bond van Natuursteenbedrijven.

Harder Natuursteen verstuurt geen 

ongevraagde post n.a.v. rouwadvertenties. 

We ontmoeten u graag in onze showroom om 

met u te praten en u verder te informeren. 

Belt u even van te voren? U kunt vragen naar 

Jan Brieffies of Ketie Hoogervorst-Harder 

(0228-563507).

H O O G K A R S P E L

Harder Natuursteen, Gedenken I Bouw I Wonen 

      Zuiderwijzend 1, 1616 LH Hoogkarspel   0228 56 35 07  

www.hardernatuursteen.nl, info@hardernatuursteen.nl



U komt bij ons voor iets bijzonders, wanneer u daaraan toe bent”

Sier-urn of urnsteen

Voorbeelden van sier-urnen en urnstenen staan ook in de showroom. 

Iedere begraafplaats heeft  mogelijkheden om de urn te plaatsen zodat 

nabestaanden een plekje hebben om te bezoeken. Wij informeren u graag. 

Urngraf

De urn kan begraven worden in de aarde of een kleine urnkelder. Een 

urngraf wordt afgedekt met een gedenksteen. Een urngraf is te huur voor 

5, 10 of 20 jaar. 

Urnmuur

De urn kan geplaatst worden in een nis van een urnmuur. De nis wordt 

afgesloten met een plaat natuursteen of glas voorzien van tekst en/of foto. 

Combinatie graf/urn

Het kan zijn dat men de urn in een reeds bestaand  familiegraf wil bijzetten. 

De urn wordt dan op of in het graf geplaatst. De tekst op de gedenksteen 

kan aangepast worden.

Urnzuil

Een mooie kolom tussen de 70-100 cm hoog, hier wordt de urn ingezet. 

De kolom wordt afgedekt met een plaat natuursteen.  Deze wordt voorzien 

van een tekst, inscriptie en accessoires zoals een vlindertje of vogeltjes.

Praktisch en mooi

Denk aan een vaas vast op het graf, een lantaarn of symbool. Prachtige 

toevoegingen passend bij de steen, gemaakt van duurzame materialen. 

Een mooi plekje

Een urnsteen  of een grafmonument is een teken van 

liefde. Een plekje waar je nog naar toe kan gaan. De 

stap om voor een steen te gaan informeren is soms best 

groot. U bent bij Harder Natuursteen van harte welkom, 

om eens rond te kijken. Op onze website vindt u veel 

voorbeelden en informatie. 

Het ont werpen, maken en plaatsen verzorgen wij met veel 

passie. Geen steen is hetzelfde. Alles is mogelijk. Wij kunnen 

bij u thuis komen en in onze showroom kunt u in alle rust rond-

kijken en een kopje koffie of thee drinken. 

Grafmonumenten

In onze sfeervolle showroom staan gedenkstenen, eventueel 

gecombineerd met RVS, brons, glas of laserinscriptie. Wij heb-

ben ook ruwe keien met  boomsteenbanden als omranding. 

Het is de kunst is om van alle meningen één mooi en persoon-

lijk ontwerp te maken. 
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