
BESTELFORMULIER

Zeddamerf 17 
5036 XA Tilburg 
irma@belles-gravures.nl  
06-34524225 / 0135715001 
KvK: 18069832 
Btw: NL1524.91.727.B01               

Bestelformulier gedenkwindlicht 
De velden in deze PDF graag in blokletters invullen en aankruisen wat van toepassing is.  
Vervolgens kunt u deze PDF opslaan en mailen naar Irma@Belles-Gravures.nl  
Na het insturen van het formulier krijgt u een passende prijsopgave via de mail. 
Toevoegen van rouwkaart wenselijk.

Naam

Adres

Woonplaats

Datum levering

In overleg ook af te leveren bij uitvaartorganisatie

Formaat Windlicht

20x14cm (hxb)
30x19,5cm (hxb)

Aantal Afbeeldingen van de 
windlichten zijn te vinden 
op de website onder 
gedenkwindlichten

Tekst

Gedichtje vlindertje:

mailto:irma@belles-gravures.nl


Tekst Gedichtje vlindertje
Anders (zie tekst veld)
Naam boven gedicht (evt met achternaam):

Gewenste overlijden/
geboorte datum

Geen
Datum

Eigen tekst windlicht:

Kaars Ø 8cm

Kleur Zilver
Goud
Bruin
Grijs
Anders (indien op voorraad)

Kaars Ø 10cm

Kleur Goud
Zilver
Wit
Grijs
Zwart
Anders (indien op voorraad)

Decoratie 
Om het windlicht komt optioneel jutte touw met diverse lengte/vormen van veren. 
(aan uiteinden touw hangt standaard een bedel van hartje en vlindertje) 
  
Kleur veren bruin/beige naturel met eventueel extra kleur. 
 

Om het windlicht Géén decoratie van touw, bedeltjes en veren
Sterretje in zilver/goud (wordt aangebracht op klemmetje 
veren)

Ander bedeltje indien 
gewenst

Hartje
Bloem
Roos
Kruisje
Geen bedeltje



Kleur veren bruin/
beige/wit/ naturel met 
eventueel extra kleur: 

(indien op voorraad) 
 
 

Kleur decoratie 
steentjes

Wit
Grijs
Goud
Zilver
Parelmoer
Beukensnippers
Anders

Eventueel extra tekst/wens (graveren van zelfgeschreven namen, tekeningen van kinderen en 
handgeschreven teksten ook mogelijk) 

Opmerkingen

Email: irma@belles-gravures.nl 
  
Verzenden binnen Nederland €9,95 
Verzenden binnen Europa €17,50 
Tevens in het mogelijk om uw bestelling gratis op te halen.

mailto:irma@belles-gravures.nl
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