
 
 

 
 

Een graf zonder zorgen 
 

Het goed verzorgen van het graf is een van de dingen die u voor uw 

dierbare overledene kunt blijven doen. Maar wat als u dit niet meer kunt? 

U raakt slecht ter been, u heeft geen tijd, u woont ver weg of het is te 

emotioneel? Kortom, er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor u niet 

in de gelegenheid bent om het graf van uw dierbare te onderhouden.  

 

 
 

Wij kunnen die zorg uit handen nemen! Van eenmalig onderhoud tot met 

regelmaat zorgen dat het graf er netjes en verzorgd bij ligt. Aan u de keus. 

 

 

LEIJSENAKKERS 
Stichting Begraafplaatsen Oosterhout 

 



 
Onze diensten 

Wij bieden u een onderhoudspakket aan, het enige wat u dient te bepalen 

is hoe vaak per jaar u de verzorging wenst.  

 Grafmonument reinigen met handveger en water 

 Snoeien beplanting 

 Verwijderen van blad, onkruid en vuil 

 Losharken van de aarde 

 Afvoeren vrijkomend materiaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunt u verwachten 

Reinigen   

 van steen en dekplaat met handveger en water 

 verwijderen van onkruid 

 verwijderen van blad en afval  

Beplanting 

 onderhoud van vaste planten, inclusief snoeien en bemesten  

 aanvullen van teelaarde als er verzakkingen ontstaan  

Signalering 

 doorgeven van gebreken  

Foto 

 van het resultaat ontvangt u een foto per e-mail  

Extra diensten  

 vervangen van grind tegen kostprijs  

 



 
Tarieven 2021 

Kosten te voldoen per 1 of 5 jaar. 
 

 Graf B* Graf A* Kindergraf Urnengraf 

1x per jaar 35 30 25 25 

2x per jaar 60 50 40 40 

4x per jaar 100 85 65 65 

6x per jaar 135 105 75 75 

maandelijks 220 175 125 125 

 

* Graf B: graf met hele grafbedekking van 1.90 m lang 
* Graf A: graf met staande steen en kleine ruimte voor beplanting 
 
 
 

 

Bijzondere dagen 

In combinatie met een onderhoudspakket is het mogelijk dat wij op 

afgesproken dagen, denk aan Moederdag, de sterfdag of de verjaardag, 

bloemen op het graf plaatsen. Kosten per boeket bloemen € 20,00. 

 



 
Achterstallig onderhoud 

Het is ook mogelijk om eenmalig het graf weer netjes te laten maken, 

bijvoorbeeld bij achterstallig onderhoud. U kunt hierbij denken aan: 

 oude beplanting verwijderen 

 vervangen van grind 

 vervangen van teelaarde 

 reinigen van het monument.  
 

De hoeveelheid werk verschilt per graf. Wij kunnen u geheel vrijblijvend 

een offerte doen toekomen met hierop de werkzaamheden vermeld welke 

wij voor u kunnen uitvoeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? 
Heeft u vragen of wilt u een offerte ontvangen? Neem contact op met ons 

kantoor. Onze medewerkers helpen u graag verder! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting Begraafplaatsen Oosterhout 

Adres  : Veerseweg 42, 4901 ZE Oosterhout 

Telefoon : 0162 455 117 

E-mail  : info@leijsenakkers.nl 

Website : www.leijsenakkers.nl 

Facebook : Stichting Begraafplaatsen Oosterhout 

Instagram : gedenkpark_leijsenakkers 

mailto:leijsenakkers@planet.nl

