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Keurmerk Natuursteen: kwaliteit voor een blijvende herinnering
Wie in de situatie komt dat er een gedenkteken moet worden uitgezocht, vertrouwt op kwaliteit. Een gedenkteken is
immers bedoeld als blijvende herinnering aan een dierbare. Natuursteen is duurzaam en zorgt voor een waardige,
tijdloze uitstraling. Natuursteenbedrijven die het Keurmerk Natuursteen voeren staan garant voor de kwaliteit van hun
product. Daarnaast onderscheiden ze zich door hun vakmanschap en het deskundige advies. Zo nemen ze voor u een
deel van de zorgen uit handen.
Een uniek gedenkteken in natuursteen
Natuursteen is er in vele varianten. De populairste soorten zijn marmer, kalksteen, graniet, leisteen en kwartsiet. Stuk voor
stuk zijn het unieke soorten. Natuursteen is duurzaam; belangrijke eigenschappen zijn onder andere de vorstbestendigheid
en, bijvoorbeeld bij graniet, de duurzame glans. Het maakt dit materiaal bij uitstek geschikt voor gedenktekens. Een
natuursteenbedrijf met het Keurmerk Natuursteen kan u alles vertellen over de voordelen van natuursteen.
Natuursteen verdient Keurmerk
Natuursteen is een mooi product; het verdient een keurmerk. Daarom is de Stichting Keurmerk Natuursteen in het leven
geroepen door de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN). Doel van deze keurmerkregeling is de
kwaliteitsbewaking van het product natuursteen in al zijn aspecten te borgen. Zo bent u altijd verzekerd van de beste
kwaliteit.
Hoogwaardig product in bekwame handen
Een hoogwaardig product verdient een hoogwaardige behandeling. Bij bedrijven met een Keurmerk Natuursteen is dat in
goede handen. Vakbekwaamheid, materiaalkennis en technisch inzicht worden voortdurend getoetst. Door te voldoen aan
de strenge eisen van het Keurmerk Natuursteen, staan onze aangesloten bedrijven daardoor garant voor de juiste invulling
van uw persoonlijke wensen.
Een betrokken partner met persoonlijk advies
Natuursteen is niet zomaar een product. Gedenktekens van natuursteen komen op tal van manieren prachtig tot hun recht.
Bedrijven met het Keurmerk Natuursteen voorzien u van persoonlijk advies en kunnen uw wensen voor u vertalen in de
uitgekozen steen. Zij hebben een uitgebreide kennis van en feeling met het product. Hun liefde voor het vak maakt dat ze
een betrokken partner voor u zijn. Daarbij nemen ze de tijd voor u; u kunt zich in de showroom of thuis rustig oriënteren.
Betrouwbaarheid in tijden van verlies
Naast vakmanschap hebben bedrijven met het Keurmerk Natuursteen betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. In tijden
van verlies is het voor u een hele zorg minder als u weet dat de zaken op een betrouwbare wijze verlopen. Van advies bij de
keuze van een gedenkteken, tot de productie, montage en het onderhoud ervan. Op elk van deze gebieden voldoen de
keurmerkbedrijven aan de strenge eisen van de Stichting Keurmerk Natuursteen. Bedrijven met ons keurmerk verplichten
zich bovendien maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ze voldoen onder meer aan de strenge eisen op het gebied
van arbo tot verzekeringen.
Stichting Keurmerk Natuursteen
De Stichting Keurmerk Natuursteen is een initiatief van de ABN. De ABN is een brancheorganisatie voor
natuursteenbedrijven in Nederland. Ongeveer 180 leden zijn bij de ABN aangesloten; zij vertegenwoordigen een groot deel
van de totale branche. De bij de ABN aangesloten bedrijven zijn zeer divers; van grote tot kleinere, gespecialiseerde
vakbedrijven. Ze zijn op zowel de zakelijke als de particulier markt actief.

