B.V.B.A
SIERSMEEDWERK EN DIVERSE METAALWERKEN

De poort zoals het hoort !
Hoge Mauw 500
B-2370 Arendonk
Tel. 014-679024

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Wij danken U voor uw interesse in één van onze producten van onze website.
Dagelijks krijgen vele vragen over prijzen van onze producten van bezoekers van onze website.
Offertes maken via e-mail doen wij niet. Informatie geven over de producten kan wel als U vragen heeft.
Ons oordeel is:
1. Bij elke prijs hoort een uitleg en is persoonlijk.
2. Wij staan bekend voor professionele kwaliteit en willen die aan U persoonlijk voorleggen, zodat U appels met appels gaat vergelijken en geen kat in de zak koopt.
3. Koop nooit via internet, vooraleer U het product in werkelijkheid gezien hebt.
4. Wij houden van duidelijke afspraken en geven vaste prijzen , correcte levertijden en komen zoveel mogelijk uw wensen tegemoet,
zodat U ook bij onze tevreden klanten hoort.
5. Ook is de informatie op onze website onvolledig en beschikken wij over meer foto’s in onze showroom.

Graag nodigen wij U uit om samen met ons in onze showroom een persoonlijke offerte te maken.
Dit kan alle werkdagen van 7.00 u tot 12.30 u en van 13.00 u tot 18.30 u
Zaterdag van 7.30 u tot 12.30u en van 13.00 u tot 15.00 u
Zondag gesloten
Wij nemen dan rustig de tijd, kijken wat het beste past of maken een persoonlijk ontwerp, geven gratis advies en maken dan een
uitgebreide offerte. Alles vrijblijvend.
In onze showroom hebben wij een 20-tal toonzaalmodellen, voorbeelden van onderdelen waaruit U kan kiezen, honderden foto’s
enz. Ook geven wij kleurenadvies indien U dat wenst.
Ik hoop U eerdaags te mogen horen voor een afspraak of U te mogen begroeten in onze showroom.
Adres: Industriepark
Hoge Mauw 500
2370 Arendonk
Met vriendelijke groeten,
Bart,Jan en Bertha

