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Een nieuwe wereld van gedenken
Bij het samenstellen van een monument komt veel kijken en er komt ook het nodige op u af. Veel
families weten niet goed waar te beginnen. Daarom is het Monumentenpaleis er voor u.
Dit inspiratieboekje kan een hulpmiddel zijn om te ontdekken wat u aanspreekt en vooral ook om te
ontdekken wat u niet aanspreekt.
Ook geven wij een inkijk in onze werkwijze. Kiest u voor het Monumentenpaleis, dan kiest u voor
service op het hoogste niveau. Elk monument wordt met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor
uw persoonlijke wensen samengesteld. Tijdens uw oriëntatie naar de mogelijkheden voor uw
herinnering aan uw dierbare zult u vele voorbeelden tegenkomen.
Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor het samenstellen van uw monument ter nagedachtenis
aan de dierbare die u is ontvallen, te weten:
1. Inspiratie opdoen in dit inspiratieboekje: bekijk de modellen en bepaal wat u mooi vindt.
2. Een bezoek aan onze website: op uw gemak ideeën verzamelen uit onze online catalogus en
bewaren wat u mooi vindt. U vindt onze website op www.monumentenpaleis.nl.
3. Een bezoek aan onze showroom: voorbeelden in het echt bekijken en uw monument samenstellen
en ontwerpen met de hulp van een van onze klantadviseurs, u hoeft nog niets te beslissen en u kunt
in alle rust nadenken over het ontwerp.
4. Een bezoek bij u thuis: geheel vrijblijvend en zonder kosten komen wij graag bij u langs om een
mooi en passend monument samen te stellen.
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Onze showroom
Onze showroom is gevestigd aan de Hyacintenstraat 20a te Volendam. Midden in het centrum en
op steenworp afstand van de wereldberoemde Dijk is onze overzichtelijke en ruime toonzaal
ingericht. Hier vindt u een groot aantal modellen welke zijn uitgevoerd in diverse kleuren,
materialen en opstelling.
Wij regelen alles voor u vanaf het ontwerp, dat wij samen met u vormgeven, tot en met de plaatsing
van het monument op de begraafplaats. Zelfs de aanvraag van de vergunning bij de beheerder van
de begraafplaats nemen wij voor u uit handen.
Wij beschikken over eigen parkeerplaatsen bij onze showroom voor de deur dus mocht u om wat
voor reden dan ook niet goed ter been zijn, kunt u dus voor de deur parkeren.
Een bezoek aan onze showroom is uitsluitend mogelijk op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met
0299 351429, mailen naar info@monumentenpaleis.nl of via de afsprakenknop op onze Facebookpagina, www.facebook.com/monumentenpaleis

Wat kost een monument?
De prijs van een monument of grafsteen van goede kwaliteit begint bij het Monumentenpaleis al
vanaf € 1.350,- maar neemt toe al naar gelang de persoonlijke keuzes en voorkeuren. Omdat wij
al onze monumenten samen met onze opdrachtgevers vormgeven en vervolgens op maat laten
fabriceren, geven wij u graag een gerichte kostenopgave die aansluit bij uw wensen en uiteraard
uw budget.
Bel met ons en wij geven u vrijblijvend uitleg over de prijs.
Telefoon: 0299 351429

		
Model 19

Wat is een budget monument?
Voor iedere portemonnee is er een monument samen te stellen. Hiervoor hebben wij een speciale
lijn samengesteld die we onder de naam “MonPal Budget Line” aanbieden. De monumenten die
onderdeel uitmaken van deze lijn kunnen eveneens naar persoonlijk inzicht worden aangepast.
U kiest voor een betaalbaar design maar u krijgt wel de kwaliteit die u van ons mag verwachten.
De “MonPal Budget Line” start al vanaf € 2.000,- en dit is een all-in prijs.
Dit is inclusief de fundering, de gravure, de plaatsing en de Btw.
Bel met ons en wij geven u vrijblijvend uitleg over de prijs.
Telefoon: 0299 351429

		
Model 10

Is maatwerk ook mogelijk?
Ook voor maatwerk kunt u bij het Monumentenpaleis terecht. Unieke monumenten welke
samengesteld en ontworpen worden op basis van uw eigen inzichten en wensen.
Wij zeggen wel eens: “als we het kunnen tekenen, dan is het te maken”.
Denk hierbij aan materiaalsoort, enkele of dubbele graven maar ook aan de bewerkingen.
We noemen deze lijn onze “MonPal Special Line”.
U kiest voor een speciaal design en uitvoering en onze “MonPal Special Line” start al vanaf
€ 3.000,- en dit is eveneens een all-in prijs.
Bel met ons en wij geven u vrijblijvend uitleg over de prijs.
Telefoon: 0299 351429

		
Maatwerk

Onze partner in natuursteen
Natuursteen is het meest gebruikte materiaal voor het samenstellen van een grafmonument. Er
zijn vele soorten natuursteen zoals graniet, marmer en Belgisch hardsteen.
Het Monumentenpaleis werkt uitsluitend met graniet. Graniet is tegenwoordig een veel toegepaste natuursteensoort vanwege de grote duurzaamheid van het materiaal. Natuursteen is mooi maar
moet ook vooral mooi blijven!
Wij werken inmiddels alweer vele jaren samen met de firma Kuiters Natuursteen Import. Dit in
2011 door de heer Wim Kuiters opgerichte familiebedrijf is al decennia lang actief in de
natuursteenbranche. In het bedrijf zijn inmiddels ook zijn beide zonen werkzaam. Doordat
Kuiters Natuursteen Import werkt met vaste leveranciers kunnen zij niet alleen letten op de beste
kwaliteit maar ook op zaken zoals de levertijd en leverbetrouwbaarheid.

Soorten, kleuren en uitvoeringen
Er is keuze uit talloze soorten natuursteen welke variëren qua kleur en structuur. In onze
showroom hebben wij een breed scala aan kleuren staan, maar hebben we uiteraard ook een
materiaalgids met daarin alle leverbare kleuren. In totaal heeft u de keuze uit meer dan 70
verschillende kleuren.
Ook waar het gaat om uitvoeringen heeft u meer dan genoeg keuze. Kiest u voor een omranding?
Een hele dekplaat of een halve dekplaat?
Ook hierin is alles mogelijk.

Zandstralen of lasergraveren
Een monument personaliseren kan aan de hand van een gravure. Bij het Monumentenpaleis kunt
u terecht voor een gravure door middel van zandstralen en/of lasergraveren. Zandstralen is een
techniek waarbij met behulp van luchtdruk en zand de gekozen plekken licht worden bewerkt.
Door het schurende zand worden de letters zichtbaar en deze worden vervolgens ingekleurd met
verf voor meer contrast. Deze techniek geeft het monument een traditioneel en statig aanzien.
Bij lasergraveren wordt het graveren van de letterplaat met behulp van een laser gedaan. Laseren
biedt ook vele mogelijkheden voor het aanbrengen van (gedetailleerde) foto’s. Laseren is een
techniek waarbij met behulp van een laser, de gekozen plekken licht worden bewerkt. De letters
worden er als het ware ingebrand en vervolgens ingekleurd. Deze techniek geeft het monument
een modern aanzien.
Elke tekst is uniek en de vormen van de stenen worden eveneens steeds unieker. Het aanbrengen
van een gravure en de kosten daarvan zijn afhankelijk van de wensen die u heeft. U kunt zich
voorstellen dat een standaard basistekst minder kosten met zich meebrengt dan een tekst die
uitgebreid is met aanvullende teksten zoals een gedicht.

Glazen grafmonumenten
Een glazen grafmonument creëert transparantie
en toegankelijkheid. Ook komt het glas veel
‘lichter’ over dan andere materialen. Unieke
technieken zoals zandstralen, eigen foto op glas,
smelten en emailleren geven een kleurrijke,
stijlvolle maar vooral persoonlijke touch aan het
monument.
Wij werken voor onze glazen monumenten
voornamelijk samen met AnnaAnna. Kijk ook
eens op www.annaanna.nl ter inspiratie.

Cortenstaal in
combinatie met glas
Cortenstaal is een in de jaren 30
van de 20e eeuw ontwikkelde
staalsoort. Toepassing van dit fraaie
metaal in een grafmonument is
echter iets nieuws. In de afgelopen
jaren is een trend ontstaan waarbij
naast het traditionele natuursteen
steeds meer alternatieve, duurzame
materialen en combinaties van
materialen worden toegepast.
Cortenstaal wordt vaak gekozen
vanwege de prachtige, roestkleurige
uitstraling van het materiaal. Ook is
dit te combineren met bijvoorbeeld
glas of natuursteen.

De kleur van Cortenstaal
Cortenstaal oogt in het begin vaak wat
vlekkerig maar zal in de loop der tijd egaal
kleuren en donkerder gaan worden. Dit is
het natuurlijke proces van het roesten.
Na ongeveer een periode van anderhalf
jaar zal het materiaal zijn definitieve kleur
hebben.

Waarom Monumentenpaleis?
U wordt van A tot Z begeleid in uw streven naar een bijzonder en persoonlijk grafmonument. Of
het nu gaat om de aanvraag van de benodigde vergunning bij de gemeente of de beheerder van
de begraafplaats of de uiteindelijke plaatsing, alles is bij het Monumentenpaleis in vertrouwde
handen.
Wij werken volgens het onderstaande stappenplan:
1. Eerste contact; een contact via de telefoon,
contactformulier op onze website of de
afsprakenknop op onze Facebookpagina.
2. Bezoek aan de showroom; tijdens dit
bezoek kunt u rustig en op uw gemak
rondkijken naar de vele mogelijkheden. Onze
klantadviseurs nemen alle tijd voor u. Tijdens
dit bezoek kunt u ook uw persoonlijke wensen
kenbaar maken.
3. Vrijblijvende offerte en gratis voorontwerp;
wanneer uw wensen kenbaar zijn gemaakt
maken wij voor u een scherpe en heldere
offere die wij voorzien van een duidelijk
voorontwerp. Op deze manier weet u vooraf
waar u aan toe bent.
4. Orderbevestiging; wanneer u aangeeft
akkoord te gaan met het voorontwerp en de
uitgebrachte offerte ontvangt u van ons een
orderbevestiging. Hierna plaatsen wij de order
bij onze leverancier en de desbetreffende
werkplaats.
5. Plaatsing van monument; nadat het monument bij ons is binnengekomen, wordt deze door
ons uitgepakt en gecontroleerd op beschadigingen. Daarna gaat deze richting de desbetreffende
werkplaats om daar te worden voorzien van de gravure. Zodra de gravure is aangebracht halen wij
het monument weer op, monteren wij het monument verder af en plannen de plaatsing in op
de begraafplaats. U ontvangt hiervan een bericht en u ontvangt een foto van het resultaat na de
plaatsing.
6. Garantie en service; na plaatsing geven wij u een garantie van 25 jaar op scheuren of splijten
als gevolg van constructie- en/of montagefouten of een gebrek in het verwerkte natuursteen.
Mocht er om bovengenoemde redenen iets aan uw monument mankeren, dan zal het monument
worden hersteld en zonodig vervangen zonder berekening van kosten.

De natuurlijke look
Binnen onze ‘natuurlijke collectie’ zijn de grafmonumenten vormgegeven met natuurlijke of ruwe
vormen, licht- of onbewerkte stenen met veel groen. Het gaat hierbij vooral om de stijl, waarbij het
ook voorkomt dat er niet-natuurlijke elementen in gedenktekens zijn verwerkt. Uiteraard bieden
wij ook monumenten die uit geheel natuurlijke elementen bestaan.
Iedere kei of ruwe steen is uniek en bijzonder in zijn soort. Deze kunnen ook worden
gepersonaliseerd met bronzen letters of een bronzen naamplaquette. Uiteraard is dit ook mogelijk
in bijvoorbeeld zilver en/of goud.
Wij werken uitsluitend samen met Norvold Memorials uit Soesterberg. U kunt in de uitgebreide
showroom en showtuin rondlopen en uw keuze maken. Vervolgens geeft u uw keuze door aan de
adviseur van Norvold Memorials en zij geven de prijsopgave vervolgens door aan ons. Wij vullen de
prijsopgave verder aan met alle bijkomende zaken, zoals de kosten voor de gravure, fundering, etc.
Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, zorgen wij er voor dat de kei of steen opgehaald gaat
worden en dat de werkplaats overgaat tot de bewerking ervan.
U kunt ter inspiratie natuurlijk ook altijd een kijkje nemen op de website van Norvold Memorials,
www.norvoldmemorials.nl.

Monumenten van plexiglas
Geen grafmonument is gelijk. De allerlaatste rustplaats van uw dierbare zegt iets over hem of
haar. Of het beeldt iets uit wat de nabestaanden belangrijk vinden. Maar bovenal is dit altijd een
persoonlijke aangelegenheid.
Wilt u iets bijzonders? Dan is plexiglas wellicht een mogelijkheid. Dit duurzame materiaal kan aan
vele vormen uiting geven. Ook hierbij geldt “kunnen we het tekenen, dan kunnen we het maken”.
Zo persoonlijk als u maar wilt.
Helder en transparant plexiglas wordt daarbij het meest gebruikt, maar eventueel is gekleurd
plexiglas ook mogelijk. Het aanbrengen van de gravure geschiedt door middel van een laser. De
gravering is daardoor wit. De gravure is zelfs mogelijk met een foto, perfect afgedrukt op glanzend
plexiglas. Uiteraard is het plexiglas monument ook weerbestendig en bestand tegen ultraviolet
licht.
Voor onze plexiglasmonumenten werken wij exclusief samen met Adelfi Lasergravures en Seema
Gravures. Met meer dan 15 jaar ervaring hebben zij een enorme kennis opgebouwd en dit biedt
de mogelijkheid om advies te geven over materialen, ontwerpen en technieken.

Keramische foto’s
Een foto voor op het grafmonument van een dierbare geeft het graf echt iets persoonlijks. Bij het
Monumentenpaleis is dit uiteraard ook een mogelijkheid: alles om er voor te zorgen dat u de
herinnering aan uw dierbare zo goed mogelijk in stand kunt houden. Door onze jarenlange
ervaring kunnen wij inmiddels zeggen dat we de absolute specialist zijn op dit gebied.
Gelukkig heeft u bij het Monumentenpaleis een ruime keuze voor wat betreft keramische foto’s.
Zo zijn deze uit te voeren in kleur en in zwart/wit en indien gewenst kan de achtergrond van de
bestaande foto ook bewerkt worden. Vervolgens kunt u ook nog kiezen voor een witte rand rond
de foto of juist geen rand rond de foto. Voor wat betreft de uitvoering is er keuze uit bijvoorbeeld
een ovale vorm, een hartvorm, een vierkante vorm of een ronde vorm.

Accessoires
Het verlies van een dierbare is altijd enorm zwaar. Het uiteindelijke monument op de begraafplaats kunt u door middel van een gravure en/of keramische foto verder personaliseren. Bij het
Monumentenpaleis hebben we ook een groot assortiment in grafaccessoires. Waar uw dierbare
ook van hield, wij hebben iets wat past bij hem of haar.
Bij het uitzoeken van een grafdecoratie bieden wij u eveneens een ruime keuze. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een lantaarn, bloembak/-vaas, grafdecoratie met bloem(-en), bronzen figuren,
glazen vlinders, etc. Ook is het mogelijk om een op maat gemaakte grafdecoratie in brons te
verzorgen.
Wij werken samen met een groot aantal gerenomeerde leveranciers. Hieronder een opsomming
van de merken die wij voeren en aanbieden:

Grafbrons
Onze collectie grafbrons is gemaakt uit de beste en meest duurzame materialen die er zijn, te
weten: de beste kwaliteit staal, gegoten messing, brons, zilver of geelkoper. Geselecteerd en
uitvoerig getest op eigenschappen zoals weersbestendigheid en kleurechtheid. Dit zorgt ervoor
dat het grafbrons een langdurige en probleemloze toepassing biedt op graven en op, aan of in
urnenmuur.
Onze leveranciers zijn stuk voor stuk familiebedrijven die jarenlange ervaring combineren met de
best mogelijk zorg. Onze collectie grafbrons is een uitgebreide met onder andere bloemtakken,
foto-omlijstingen, kruisjes en madonna’s.

Lantaarns
Een graflantaarn geeft sfeer en licht aan het grafmonument. Met name in de uren van de dag
dat het donker is, maar ook in het volle daglicht geeft een graflantaarn een monument een extra
accent.
Een graflantaarn moet passen bij alle andere onderdelen van een grafmonument. Dat betekent
natuurlijk niet dat de lantaarn uit hetzelfde materiaal moet bestaan, maar de gebruikte materialen
en kleuren moeten wel met elkaar harmoniëren.
In onze showroom kunt u tientallen lantaarns zien welke uitgevoerd zijn in verschillende
materialen en vormen. Ook is het mogelijk om de graflantaarn mee te nemen om te bekijken hoe
deze staat.
Samen met u bepalen we de plaats van de lantaarn en vervolgens bevestigen wij deze op/aan het
monument. Zodoende is het niet mogelijk om de lantaarn zomaar mee te nemen. Dat geeft een
veilig gevoel!

Bloemvazen en bloembakken
Grafvazen en bloembakken zijn aan uw monument toe te voegen om bloemen en/of planten in te
doen. Uiteraard zijn er vele mogelijkheden voor wat betreft bloemvazen of bloembakken, de
afmetingen ervan en het materiaal waaruit deze zijn vervaardigd. Zo is bijvoorbeeld uitvoering in
hetzelfde materiaal als het monument mogelijk. Maar ook is een keuze te maken uit bijvoorbeeld
messingmateriaal wat het geheel een statig aanzien geeft.
De grafvazen kunnen een heel jaar buiten blijven staan en om te voorkomen dat iemand deze
meeneemt bevestigen wij deze vast aan het monument. Binnenvazen adviseren wij er tijdens de
vorstperiode eruit te halen aangezien deze anders zouden kunnen bevriezen.

Urnen
Met een urn herdenkt u uw overleden dierbare op een speciale wijze. Een urn kunt u immers
altijd en overal bij u hebben of op een mooie plaats in huis bewaren. Vaak wordt een urn thuis
geplaatst op een schouw of kast. Ook kunt u de urn plaatsen in een mooi monument op een
begraafplaats. De keuze is aan u.
U heeft bij het Monumentenpaleis een ruime keuze uit vele soorten urnen.
Het gehele assortiment is breed, maar dat doet niets af aan de kwaliteit.
Zo zijn er urnen welke geheel van glas zijn vervaardigd, zijn er prachtige-sierraden voor hem of
haar maar zijn er ook urnen van bijvoorbeeld messing, bio-materiaal of brons. Op onze website
staan een aantal voorbeelden, maar in onze showroom hebben we ook een aantal catalogussen die
u kunt inzien.

Service
Wanneer u in zee gaat met het Monumentenpaleis kiest u voor service op niveau. U wordt van A
tot Z begeleid in uw streven naar een bijzonder en persoonlijk grafmonument. Of het nu gaat om
de aanvraag van de vergunning bij de gemeente en/of beheerder of de uiteindelijke plaatsing, alles
is bij het Monumentenpaleis in vertrouwde handen. Wij onderhouden zeer goede contacten met
vrijwel alle begraafplaatsen en dat komt een vlekkeloze en spoedige afhandeling ten goede. Wij
zijn altijd 24 uur per dag bereikbaar voor al uw eventuele vragen en/of opmerkingen en dat is wel
zo prettig.

Garantie
Het Monumentenpaleis werkt uitsluitend met grafmonumenten van graniet en werkt al jaren
samen met haar werkplaatsen en leveranciers. Het grote voordeel van graniet is dat het niet
verweert en ontzettend duurzaam is. Om deze reden kunnen wij u een garantie geven van 25 jaar
op scheuren of splijten als gevolg van constructie- en/of montagefouten of een gebrek in het
verwerkte natuursteen. Mocht er vanwege bovengenoemde redenen iets aan uw monument
mankeren, dan zal het monument worden hersteld en vervangen zonder berekening van kosten.
Op onze keramische foto’s geven wij een garantie van 10 jaar.

Wij plaatsen in eigen beheer
Het Monumentenpaleis is inmiddels al 20 jaar als onderneming actief en daarmee uitgegroeid tot
een bekend gezicht op de begraafplaatsen in de regio Noord-Holland en ook daarbuiten. Iedere
week gaan onze collega’s van het plaatsingsteam er op uit om in de regio monumenten te plaatsen.
Dit zijn ook vaak de collega’s met wie u gesproken heeft gedurende het gehele traject en daardoor
zijn de lijntjes kort en kunnen wij ook de regie voeren op de plaatsingsmomenten. Omdat het
plaatsen van monumenten zwaar werk is, hebben we legio gereedschappen tot onze beschikking
zoals een bakwagen met autolaadkraan, een portaalkraan, speciale steekwagens, zuignappen en
nog veel meer.
Wist u ook dat u desgewenst ook bij de plaatsing aanwezig kunt zijn?
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UW UITVAART IN VERTROUWDE HANDEN
Wij geven uw afscheid een persoonlijk karakter

In geval van overlijden kunt u 24 uur per dag contact opnemen, telefoon 0299-363940
Dag en nacht bereikbaar

Telefoon 0299-363940 | www.nicodemus.nl

