Reacties van onze klanten 2016.
Een hele prettige steenhouwerij!
Waar ik naar volle tevredenheid zaken mee heb gedaan!
Alles wat is afgesproken zijn ze netjes nagekomen.
Ook ben ik prettig geholpen en hebben ze mij fijn voorzien van advies.
Ook de toegezegde tijd van leveren van het graf kwam keurig uit.
Ik ben er ontzettend tevreden over!

Een rustige en persoonlijke benadering.
Bij twijfel krijg je alle tijd om na te denken.
Heel belangrijk in zo'n situatie. Zeer tevreden dus!

Ze denken met je mee.
Alles volgens afspraak verlopen, met een zeer mooi resultaat.
Zeer tevreden, bedankt.

Vorig jaar een steen uitgezocht voor het graf van mijn
vader. Ontzettend fijn geholpen en er werd fijn
meegedacht. Heel respectvol.

Aanpassen tekst steen van vader nu staat alles er weer top bij dikke 10
Met heel veel tevredenheid en voldoening kijk ik bijna dagelijks naar het graf van
mijn vrouw.
Het resultaat mag er zijn! Steenhouwerij Kok heeft uitstekend werk verricht!
Nadat ik bij de steenhouwerij prettig ben geholpen en geadviseerd, hebben ze
keurig en naar volle tevredenheid werk gemaakt n.a.v mijn gewenste opdracht.
Ook was het keurig bijtijds klaar binnen het toegezegde tijdstip!

Hartelijk dank voor al je inspanningen.
om het momument van mijn moeder op tijd klaar te krijgen.
Dank aan allen, die hieraan gewerkt hebben,
Bedankt voor het realiseren van een prachtige gedenksteen.
We weten dat we nogal veel wensen hadden.
Maar het is gelukt en zijn blij met het resultaat.

Hiernaast willen wij als familie onze dank uitspreken op de manier hoe wij zijn
ontvangen, behandeld en betrokken in het uitzoeken, maar ook het plaatsen van
het nieuwe grafmonument van onze ouders.
Ik kan niets anders zeggen dan dat ik u, ook mede namens mijn kinderen, hartelijk
wil bedanken voor de bijzonder prettige en vooral ook respectvolle manier waarop
naar onze volledige tevredenheid samen met u het grafmonument
voor mijn vrouw en onze moeder tot stand is gekomen. Uw rustige manier van
benadering en optreden heeft er mede aan bijgedragen dat het droevige overlijden
ook mede hierdoor een plaats tot herdenken heeft gekregen in ons leven.
Een weldaad in een wereld waarin het tegenwoordig heel normaal lijkt te moeten
worden om op allerlei manieren zowel mondeling als schriftelijk zeer opdringerig
benaderd te worden om allerlei aankopen te doen of beslissingen te nemen.

