
 

1/2 
 

NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) -  21 april 2018 
(2 versies) 
 
 
Goedemiddag,                                                                                                                                   
 
U kent mijn bedrijf omdat u in 2016, 2017 of 2018 een ambachtelijk gemaakt houten product bij mij 
heeft gekocht, of van iemand kado heeft gekregen. Ik hoop dat u nog steeds tevreden bent over dit 
product. 
 
Sinds 1 april jl. heb ik een nieuwe website; www.dR-am.nl . Graag nodig ik u uit om hierop een kijkje 
te nemen. Tot eind april is een drietal krukjes in de aanbieding, leuke bijkomstigheid, maar er zijn nog 
meer mooie producten in de webshop te vinden, die aanleiding kunnen zijn voor een hernieuwde 
kennismaking met mijn bedrijf.  
 
Sommige kopers hadden op mijn oude site een reactie geschreven. Die reacties zijn helaas niet 
meegekomen naar mijn nieuwe site. Ik zou het bijzonder waarderen als u weer, of alsnog een reactie 
schrijft over uw product. Dat maakt mijn website wat levendiger.  
 
Verder heeft dR-am een facebookpagina die u kunt bekijken, liken en/of volgen; zie DR-am. De 50e 
volger ontvangt een fles witte wijn met 2 glazen en een wijndrammetje om tijdens de zomerse dagen 
heerlijk van te genieten. 
 
Mocht u belangstelling hebben voor een product dat niet in mijn webshop te vinden is/een eigen 
ontwerp hebben dat in hout gerealiseerd mag worden, neem dan gerust contact met mij op. Na 
overleg kan ik het gewenste op maat maken voor een van tevoren afgesproken prijs. 
 
Een heerlijke zomer gewenst en misschien tot snel? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilma de Ruiter 
06-50282819 

 
 
 
  

http://www.dr-am.nl/
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Goedemiddag,                                                                                                                                   
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