Klanten reacties geplaatste stenen 2017

•

Ik (wij..) zijn diep onder de indruk van het eindresultaat van het graf wat jullie
helemaal naar onze wens..zelfs nog meer..Wat is het mooi geworden! Wij zijn er
ontzettend blij mee en ik heb het idee dat het het mooiste graf op de begraafplaats
in Ermelo is, maar dat komt vast omdat ik deze keuze heb gemaakt met de
opgestapelde stenen.Het voelt ook zo bijzonder dat het haar eigen stenen zijn! Zo
mooi geworden op de manier waarop het is gemaakt.Mijn hartelijke dank voor de
manier waarop je ons hebt geholpen en wist wat wij bedoelden. Ook mijn dank aan
jouw man.. We zijn er nog stil van en ook vele anderen die ik vol trots de foto's heb
laten zien.

•

Ik wil jullie bij deze nog even bedanken voor het verzorgen van het monument. Het
ziet er prachtig uit!

•

Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de snelle werkwijze omtrent de inscriptie van de
grafsteen. Erg fijn. Vanmiddag ben ik gaan kijken. Het ziet er mooi uit.

•

Dank je wel voor de foto. Het ziet er keurig uit. De rekening wordt deze week
overgemaakt..

•

Wat ziet het er mooi uit zeg aart en jij hebben prachtig werk verricht hartelijk
bedankt

•

Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de snelle werkwijze omtrent de inscriptie van de
grafsteen. Erg fijn. Vanmiddag ben ik gaan kijken. Het ziet er mooi uit.

•

Wij hebben zaterdag het monument bekeken en we zijn er helemaal content mee.

•

Dank voor je berichtje. Het ziet er mooi uit. We spreken nu met de fam. een datum af
waarop we het samen kunnen bekijken. Dank je voor het prettige contact.
(Monument via web shop geleverd)

•

Enorm fijn geholpen en advies gekregen bij het uitzoeken van een grafsteen voor
mijn overleden man. Gebeurde in alle rust en men voerde alles uit volgens onze
wens. Zelfs een bergtop ontwerpen is naar volle tevredenheid uitgevoerd. Heel veel
dank.

•

Hartelijk dank voor uw bericht. We vinden de steen erg mooi geworden! En zo'n
snelle afhandeling, fijn!

•

Wij hebben gisteren het monument bezocht. Het ziet er keurig uit en voldoet volledig
aan onze wens. Bovendien is het fijn, dat u het monument zelfs nog voor 6 juli heeft
kunnen plaatsen.
Ik wil u namens mijn moeder en zusje heel hartelijk bedanken voor de prettige
ontvangst van 20 mei jl. en voor de goede zorgen

•

Dank je wel voor je mailtje! Heel attent.
Het ziet er geweldig uit en we zijn ontzettend blij met het resultaat, jullie werkwijze en
warme begeleiding tijdens dit proces!
Voor mijn gevoel kunnen we het nu afsluiten en een plekje gaan geven. Mijn moeder
was ook emotioneel en aangenaam verrast met het resultaat en namens haar ook
hartelijk dank.
Nogmaals oprecht dank!!!

