
Prijs lijst foto boek 2022  - inclusief BTW 

2  Standaard modellen ,omranding, grind of aarde vanaf     €   1.550,00
3  Standaard modellen uit voorraad met dichte afdek vanaf 1.990,00€   
4  Imperial red op marmer voetstuk       €   1.390,00
5  Orion graniet op voetstuk       €   1.390,00
6  Zwart graniet gezoet compleet  met omranding en dichte afdek €   2.290,00
7  Paradiso graniet met zwart graniet       €   2.450,00
8  Orion graniet met zwart graniet       €   2.690,00
9  Viscount white graniet met zwart graniet €   3.290,00
10  Zwart graniet letterplaten op zerk met plinten en plantvak €   3.200,00
11a  paradiso compleet €   2.250,00
11b  impala compleet €   2.489,00
11c  orion met zwart graniet €   2.290,00
11d  twilight red met grind en aarde grafbedekking €   2.150,00
12a  multicolor red graniet  met omranding en afdek 1.990,00€   
12b  zwart graniet met afdek en grind €   2.290,00
12c  paradiso graniet  met omranding en afdek €   2.290,00
13a  Viscount white graniet   met omranding en afdek €   2.290,00
13c  Himalaya graniet met vaas  met omranding en afdek  €   2.290,00
13d  Royal impala graniet met grind grafbedekking 1.650,00€   
14  Himalaya gegold graniet monument €   2.590,00
15  Emerald green gepolijst met ruwe kanten €   2.900,00
16  Himalaya gepolijst en ruw gecombineerd €   2.980,00
17b  Bianco del mare marmer met grind grafbedekking €   2.290,00
17c  Ruby red graniet  met omranding en afdek 3.500,00€   
18  Aurora  gezoet graniet obelisk op zerk €   3.300,00
19  Aurora graniet met uitgehakte bloem €   3.200,00
20  Labrador zuil op zerk €   3.200,00
21b gebrand en gezoet graniet met aarde of grind €   2.850,00
21c  basalt zuilen en kei grafbedekking €   2.150,00
21d  graniet met ruwe kanten, aarde grafbedekking €   2.150,00
22  Gebrand twilight red graniet monument €   2.490,00
23  Orion graniet met uitgehakte boom  afdekplaat €   2.850,00
25  verde ventura met glas plaat en hardsteen omranding €   2.690,00
25b  mettalic green met omranding en ingestraalde tekst €   2.590,00
26  Gletscher alp met flagstone vloer 2.590,00€   
27  Multicolor red graniet gezoet €   2.290,00
28  Butterfly blue graniet zerk  op roef ingestraald tekst €   2.690,00
30  Cat's eyes graniet zerk     zonder hakwerk zerkje €   2.890,00
31  zwart graniet zerk met ruw afdek zerk €   2.790,00

Prijzen inclusief BTW, plaatsing, betonfundatie , inscriptie gestraald.
Prijzen exclusief eventuele  Leges voor het plaatsen van monument .
Prijswijzigingen voorbehouden.




