NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) - 29 mei 2018
Het best verkochte product 2017 uit mijn webshop ook in 2018 weer populair!
De kledingladder, waarvan er in 2017 een mooi aantal is verkocht, lijkt ook in 2018 weer een
bestseller te worden. Mooi om te constateren dat één product er zo uitspringt en diverse slaap-,
woon- of badkamers verfraait; dat maakt mij trots! Ook belangstelling? De ladder is te zien en te
koop in de webshop (https://www.dr-am.nl/product/accessoires-ladder-kledingrek-eiken-hout/ ) en
kan - na overleg – ook op maat worden gemaakt. Zo past het altijd overal (slaapkamer, keuken,
badkamer, woonkamer bij bijv. tijdschriften, babykamer met gekregen kraamkadootjes, etc. etc.) !

Product in de schijnwerper!
Een bijzondere kruk met wafelzitting, gemaakt van beuken. De zitting, gemaakt van planken die om
en om in elkaar vallen, is niet alleen bedoeld om te bewonderen maar ook geschikt om op te zitten.
Een mooie aanwinst voor jouw woon- of slaapkamer? Nieuwsgierig; heb je belangstelling, kijk in mijn
webshop; https://www.dr-am.nl/product/krukje-met-wafelzitting/ ! De voorraad is beperkt. Maar
uiteraard zijn er meer mooie krukjes te koop; https://www.dr-am.nl/bankenkrukjes-shop/

Tot snel in mijn webshop?
AVG
Op 25 mei 2018 is een nieuwe EU-verordening met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens - de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - geïmplementeerd; ook
dR-am heeft zich hieraan te houden.
Privacy Policy
dR-am respecteert de privacy van alle bezoekers/gebruikers van deze site. Om echter een zo
goed mogelijke service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van u nodig. Wij
gebruiken deze identiteitsgegevens (NAW-gegevens en mailadres) om bestellingen zo soepel
mogelijk te laten verlopen en op het juiste adres bezorgd te laten worden. Verder houdt dRam u via een nieuwsbrief op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen. De gegevens worden
niet gebruikt voor andere marketingdoeleinden dan hiervoor genoemd en zullen ook niet
verstrekt worden aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
Betaling gebeurt op basis van een factuur. Bankgegevens worden niet opgeslagen.

Met betrekking tot uw gegevens heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien;
aan te laten passen of te laten verwijderen indien u dat wenst. Dit brengt dan wel met zich
mee dat dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) u in de toekomst niet goed kan
informeren. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens.
Voor eventuele vragen over deze Privacy verklaring en de wijze waarop dR-am (de Ruiter
ambachtelijke meubels) uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Wilma Klunder-de Ruiter

www.dr-am.nl
afmelden nieuwsbrief, stuur een mail naar dramnl@dr-am.nl

