2013- Wehl
Via deze mail wil ik je alsnog bedanken voor het leveren/plaatsen
van de gedenksteen.
Alles is prettig en in goed overleg verlopen.
Bedankt hiervoor

2013 - Beekbergen
Tevens wil ik in U De Steenhouwerij bedanken voor de correcte en
deskundige wijze

waarop de gedenksteen voor het graf van mijn

vrouw is uitgevoerd en geplaatst.

2014 – Apeldoorn
Heel hartelijk bedankt voor uw mailtje en de foto!
Het ziet er heel mooi uit en de steen weer terug te zien op het graf
geeft mij een heel fijn gevoel.
Nogmaals mijn hartelijke dank!
Bij deze wil ik u en uw man graag bedanken voor de prettige
afwikkeling van e.e.a., zowel bij begrafenis van mijn moeder in
februari jl. als bij die van mijn vader in oktober 2008! Jullie
hebben heel goed werk geleverd, waar ik heel blij mee ben.
Ik wens u en uw man het allerbeste toe.

2014- Dronten
Dank voor de foto: ziet er mooi uit!
Eind van de week ga ik kijken en de beplanting aanbrengen, in
nagedachtenis van mijn ouders. De heideplanten die erin komen
staan symbool voor de Veluwe, waar mijn ouders elkaar ontmoet
hebben vlak na de 2e wereldoorlog en veel gefietst en gewandeld
hebben.

2014- Ermelo
Mag ik u hartelijk bedanken voor de foto en het prachtige werk
dat verricht is om het grafmonument van mijn ouders zo mooi te
maken .

2014 - Apeldoorn

Vragen/Opmerkingen: Geachte firma Kok,
Anderhalf jaar geleden heeft u op de oude begraafplaats aan de
Soerenseweg in Apeldoorn ons familiegraf gerenoveerd.
Zorgvuldig en voor een schappelijk bedrag. Het staat er nu zo
mooi bij, dat ik tot in lengte van dagen bereid ben voor u
referentie te zijn bij nieuwe klanten. Zo'n kwaliteit is
onovertrefbaar. Ik meld het maar.

2014 – Harderwijk

We zijn alle 3 erg tevreden over de monumenten!! Het was erg
prettig om met zo'n goed gevoel bij de graven te zijn. We weten
zeker dat onze man/vader ook heel tevreden zou zijn geweest!!
Heel hartelijk dank!!

2014 - Nunspeet

Goedenavond,
Wil u en man plus zoon bedanken voor al het werk ..
Wij kunnen dit nu met een goed gevoel afsluiten.
Hebben al reclame gemaakt voor u.

2014 – Harderwijk

Beste Ellen Kok
Wij zijn zeer tevreden met het resultaat.

2014 – Ermelo

Beste Mw. Kok,
n.a.v. van uw telefoontje van gisteren zijn we vanmorgen naar het
kerkhof gegaan om de geplaatste steen te bekijken.
We vonden de steen allemaal heel mooi,rustig en prachtig van
kleur.

2014- Ermelo

Afgelopen week is het grafmonument geplaatst.
Wij zijn jullie meer dan dankbaar hiervoor. Wij willen jullie graag op
deze manier bedanken voor de geweldige service en het mooie product
wat jullie geleverd en geplaatst hebben.
Wij kunnen niets anders dan jullie bij eenieder van harte aanbevelen!

2014- Harderwijk
Geachte Mevrouw,
Wij zijn erg blij met het plaatsen van de gedenksteen.
De uitvoering ervan is tot onze volle tevredenheid.
Hartelijk Dank.

2014 – Ermelo
Goedenavond,
Wil u en man plus zoon bedanken voor al het werk ..
Wij kunnen dit nu met een goed gevoel afsluiten.

2014 _ Dronten
geplaatst monument
Goedemiddag mevrouw Kok,
Dank voor het plaatsen van de steen! We vinden hem nog steeds erg
mooi. Gelukkig bleek ons, dat er geen stukje af hoefde - bij nadere
beschouwing van andere graven zagen wij dat anderen nog veel verder
buiten hun voorgeschreven afmetingen -boekje waren gegaan!

2015 , Rijswijk
Hoi Ellen,
Mijn reactie is wat laat, maar ik ben gisteren wezen kijken bij het graf
en ontzettend blij met het resultaat!! De steen is nog mooier dan op de
foto!
Ik wil je ontzettend bedanken voor je vriendelijkheid, de service, het
snelle plaatsen en het resultaat.

2015, Zorgvlied, Amsterdam
Wij zijn inmiddels op Zorgvlied geweest en wij vinden het resultaat erg
mooi ,fijn dat ik op onze trouwdag naar het graf kon gaan wat er
verzorgd uit zag
Bij deze wil ik jullie bedanken voor de persoonlijke aandacht in deze
voor ons zo moeilijke tijd

2015, Ermelo
Beste mevrouw Kok,
We vinden de steen erg mooi geworden!
Heel veel dank voor jullie prettige begeleiding en geduld!

2015 , Deventer , Hallo mevrouw Kok,
We zijn dit weekend gaan kijken naar het grafmonument van ..
Het is geworden zoals we ons dat hadden voorgesteld.
Verder hebben we er twee kleine plantenmandjes opgezet.
Dank voor uw service en vakmanschap.

2015 Ermelo

ik wil je/jullie hierbij bedanken,
en de service die jullie hebben is meer dan 1000%
en prijzen jullie met het bedrijf overal aan
2015 Epe
Verder was ik zeer ingenomen met de wijze waarop we met elkaar daar
in het
bos aan de gang zijn geweest.
Een passend woord wil mij niet te binnen schieten, voldaan komt in de
buurt.
Na alle drukte rond het verlies van … was dit een mooi moment om het
1 en ander te laten passeren. Het was ook juist het werk waar we toch
ook een beetje onderdeel van zijn geweest.

2015

Ermelo

We vinden de steen erg mooi geworden!
Heel veel dank voor jullie prettige begeleiding en geduld!

2015 Zeewolde
Bedankt voor de foto en de bevestiging.
Het monument is erg mooi geworden! Ik ben vanmiddag wezen kijken.
In het echt is het veel mooier en warmer dan op de foto. Maar dat blijft
toch altijd moeilijk om het goed over te brengen op een foto.
Hartelijke bedankt voor de goede verzorging!

2015 Putten
Wij willen jullie bedanken voor de prettige samenwerking en voor het
plaatsen van de Steen met bijpassende rand.
Het was helemaal zo als wij het wilden.
We hebben zaterdag het laatste er aan gedaan zo als wij het in
gedachten hadden helemaal naar ons zin.
Nogmaals bedankt.

2015 Harderwijk
Verder wil ik je hartelijk danken voor de fijne communicatie in de
aanloop van de bestelling tot en met het plaatsen van het
monument, wij hebben dit als zeer prettig ervaren.

2015 Harderwijk

We hebben afgelopen weekend de steen ter plekke gezien en zijn
zeer tevreden over het resultaat.
Bij deze hartelijk dank voor het uitwerken en plaatsen van de
gedenksteen op het graf van …

2015 Harderwijk

Hoi Ellen,wij willen jullie bedanken voor de goede service,en
samenwerking.
We zijn allemaal zeer tevreden,en de steen is prachtig en keurig
geplaatst.

