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 Jan Reek natuursteen

Heftig is het altijd
Iemand moeten verliezen is altijd een emotionele 

gebeurtenis. Je kunt je er eigenlijk niet op voorbe-

reiden. Dit is helemaal het geval als er een jeugdig 

iemand overlijdt. Naast het feit dat het nog onrecht-

vaardiger voelt, is de impact meestal ook heftiger.

In eerste instantie natuurlijk voor de ouders, broer-

tjes en zusjes, opa en oma’s en verdere familie.

Maar ook zeer zeker voor andere naasten zoals 

vriendjes van school, sportvereniging e.d.

Wij, als natuursteenbedrijf, merken natuurlijk hier 

ook meer van. Grote emoties bij het bespreken van 

een gedenksteen. 

Dit raakt eenieder, maar de klant is gebaat bij een 

vakkundig en volledig advies om een zo goed moge-

lijke keus te kunnen maken.

Dit is dan ook waar wij van Jan Reek natuursteen op 

inzetten, goed luisteren, meedenken en praten en 

vooral creatief zijn naar de wens van de klant.

 

Neutronweg 9

1627 LG Hoorn 

Tel.:  0229 - 210341    

info@janreek.nl       

www.janreek.nl

TESTIMONIAL

Met de 20 weken echo stortte onze wereld in. 

Onze kleine Sam leeft niet meer. Ongeloof, 

verdriet, pijn, en het gevoel van wat nu! Alles 

was geregeld om jou te verwelkomen. Het is 

zwaar om iedereen te vertellen dat ons kleine 

Sam er niet meer is. Nog zwaarder om onze 

kinderen te vertellen dat hun broertje niet meer 

leeft. Nu moesten we ons voorbereiden op een 

afscheid, maar hoe gaat dat voor een kindje van 

20 weken!

We hebben besloten om Sam een rust plekje te 

geven waar we heen kunnen gaan. Samen met 

de uitvaartverzorgster werd alles besproken 

en geregeld. Na de begrafenis zijn we naar Jan 

Reek natuursteen gegaan om een steen uit te 

zoeken. Gelukkig werden we heel goed geholpen 

en werd er naar ons geluisterd. Samen met de 

medewerker kwamen we bij een mooie steen die 

ook in ons budget paste. Inmiddels hebben we 

een mooie steen laten plaatsen en het grafje 

ingericht. Al kunnen we je niet zien we weten 

dat je bij ons bent.

               Familie Punt

Jan Reek natuursteen

Een compleet verzorgde uitvaart zonder hoge kosten!
Het concept Goedkope Uitvaart 
Nederland, kan sinds een aan-
tal maanden nu ook met trots 
Goedkope Uitvaart Hoorn presen-
teren. Uitvaartverzorgers Jan Jaap 
Palma en Anne Wieb Wijnsma van 
Goedkope Uitvaart Hoorn.nl willen 
u en uw stadsgenoten de mogelijk-
heid voor een goedkope uitvaart 
ook zeker niet onthouden.
 

Goedkope Uitvaart Hoorn.nl  is er niet alleen 

voor mensen met een kleine portemonnee 

maar ook voor mensen die een bepaald uitgave 

budget aan hun eigen uitvaart of aan die van 

een dierbare willen besteden. Bent u niet ver-

zekerd of wel verzekerd voor uw uitvaartkosten, 

bij welke instantie dan ook, u bent altijd vrij om 

te kiezen welke uitvaartverzorger uw uitvaart of 

die van uw nabestaanden regelt. 

Op de website Goedkope Uitvaart Hoorn.nl 

wordt al een uitvaartpakket van 1250 euro 

aangeboden. Een complete crematie met 

plechtigheid in Hoorn al vanaf € 2,795,00 

zonder extra kosten.

 

Persoonlijk en direct contact staan voorop maar 

indien gewenst biedt Goedkope Uitvaart Hoorn 

ook de mogelijkheid om uw eigen uitvaart of 

die van uw nabestaanden zo veel mogelijk zelf 

te regelen met uiteraard op de achtergrond 

onze doe het zelf stappen begeleiding. Dit niet 

alleen om kosten te besparen maar ook om zo 

de mogelijkheid te bieden om zelf de regie in 

handen te houden. 

Goedkope Uitvaart Nederland.nl heeft bewezen 

dat een gebudgetteerde uitvaart niet afdoet ten 

opzichte van welke uitvaartorganisatie dan ook, 

het grote verschil is dat u uiteindelijk per saldo  

minder geld kwijt bent.

Op de website vindt u diverse uitvaartpakketen. 

Een duidelijke en heldere omschrijving van onze 

diensten en prijzen zodat u achteraf niet voor 

verrassingen komt te staan.

 

Wij denken met u mee en ons doel is om u een 

stuk zorg uit handen te nemen in een emotione-

le tijd zodat u terug kunt kijken op een uitvaart 

die naar alle tevredenheid is verlopen.

 

Onze website is laagdrempelig en biedt o.a. de 

mogelijkheid een wensenformulier m.b.t. uw 

uitvaart in te vullen en uit te printen om zo aan 

uw nabestaanden uw laatste wensen kenbaar 

te maken en daarbij een stukje zorg uit handen 

te nemen.  

Voor meer informatie bezoekt u onze 

website www.goedkopeUitvaartHoorn.nl 

of www.GoedkopeUitvaartNederland.nl 

Onze recensies spreken  voor zich en zijn ook 

na te lezen op onze website.

Voor persoonlijk contact kunt u bellen met 

0229 – 222 007 (24 per dag bereikbaar).

#

Een Pelasun terrasoverkapping  
als verlengstuk van uw huis
Het klimaat in ons land is nu een-
maal behoorlijk wisselvalig. Daarom 
kiezen mensen steeds vaker voor 
een terrasoverkapping als verleng-
stuk van het huis, of als beschutting 
van tuinmeubelen. Een terrasover-
kapping is ook een sierraad aan uw 
woning, een mooi en comfortabel 
verlengstuk, het meest geliefde 
plekje van uw huis en tuin, vier 
seizoenen lang!

Profielen

Aluminium is een sterk en licht materiaal, dat goed 

te verwerken en te bewerken is.

Mooie slanke profielen die een verandadak tot een 

stevige, weersbestendige, fraaie overkapping maken.

Dakbeplating

Voor beplating van een overkapping kan gebruik 

worden gemaakt van veiligheidsglas.

Voor als u de vrije doorkijk wilt behouden, kiest u 

voor helder glas, maar ook melkwit is leverbaar.

Polycarbonaat behoort ook tot de mogelijkheden. 

Polycarbonaat platen zijn licht van gewicht en daar-

door makkelijk te monteren. Leverbaar in de kleuren 

helder, melkwit en zonwerend.

Extra’s

Halogeen of Led - verlichting verwerkt in de lig-

gers van de overkapping, zodat het ook ’s avonds 

een aangename sfeer geeft. Ook verandazonwering 

behoort ook tot de mogelijkheden. Tijdens warme 

dagen kan de temperatuur flink oplopen, zeker 

wanneer het dak van glas is. Een verandazonwering 

houdt dan de grootste hitte tegen.

Actie

In de maand april heeft Laan stuntprijzen op de ter-

rasoverkappingen. Deze zijn inclusief veiligheidsglas 

en inclusief montage door vakkundige monteurs.

Voor prijzen zie advertentie of breng een bezoek 

aan de showroom: Bedrijfsweg 14 te Grootebroek, 

0228-518666. Website: www.pelasun.nl

Uitvaart


