Sanitair & tegelwerk
Sanitair
In de bijlage vindt u een overzicht van het
standaard sanitair. U kunt natuurlijk ook ander
sanitair kiezen bij de door ons geselecteerde
sanitairshowroom. Voor een bezoek aan de
showroom ontvangt u een uitnodiging. In een
persoonlijk gesprek kunt u uw wensen met de
sanitairleverancier bespreken. Hierna zal de
showroom een vrijblijvende offerte voor u
opstellen.
Deze
offerte
is
inclusief
installatiewijzigingen, welke in de volgende
gevallen berekend zouden kunnen worden:
• Het plaatsen van een douchewand;
• Het monteren van een wastafelmeubel;
• Het veranderen van de standaardindeling.
U kunt de bijkomende kosten beperken door de
installaties zoveel mogelijk op dezelfde plaats te
houden.
Binnen afzienbare tijd na uw bezoek aan de
toonzaal ontvangt u een offerte van het door u
uitgezochte sanitair inclusief de mogelijke
installatie- en indelingswijzigingen. Na uw akkoord
kunt u deze retourneren aan de showroom. Hierna
wordt de sanitairofferte verstuurd naar de afdeling
kopersbegeleiding van Van Wijnen.

In een later stadium wordt de definitieve sanitair
offerte
aan
u
bevestigd
middels
de
orderbevestiging die u ontvangt van de
kopersbegeleider.
Adresgegevens
Van Munster Zwijndrecht
Fruiteniersstraat 1a
3334 KA Zwijndrecht
Tegelwerk
Voor uw woning is een luxe tegelpakket
samengesteld. De tegels zijn te bezichtigen in de
modelwoning van de Nieuwe Vesting of bij de
tegelleverancier. Indien u tegels kiest uit het
standaardtegelpakket met standaardbewerking en
er zijn geen wijzigingen in toilet, keuken en
badkamer, dan vindt er geen verrekening plaats.

Wilt u andere tegels? Dat is geen probleem, want u
kunt bij onderstaande tegelleverancier ook andere
tegels uitzoeken. De tegelleverancier zal de
eventuele afwijkingen met betrekking tot de
verrekenprijs, de afmeting en de verwerking aan u
offreren.

Wij verzoeken u tijdens het bezoek aan de
showroom de kleurstelling, codering, afmeting en
hoogte van de tegels, strippen en decortegels te
noteren. Hiermee kunt u uw tegelofferte
controleren voordat u deze voor akkoord
ondertekent. Aan de hand van uw keuze maakt de
tegelleverancier een totaalofferte.
Indien u akkoord gaat met die offerte tekent u
deze en stuurt u deze voor akkoord retour naar de
tegelleverancier.
Deze tegelleverancier stuurt de voor akkoord
getekende offerte uiteindelijk naar de afdeling
kopersbegeleiding welke in een later stadium de.
Adresgegevens
Lingen Keramiek
Rivium Westlaan 22
2909 LD CAPELLE AAN DEN IJSSEL

.

