NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) - juni 2019
Na een periode van stilte en vakantie is het weer tijd om u te informeren over de laatste
ontwikkelingen .

Multifunctionele muurladder
Het is mooi om te constateren dat er doorlopend belangstelling is voor de multifunctionele
muurladder. Ook dit jaar heb ik al weer veel kledingladders mogen leveren; dat maakt mij trots!
Naast de versie van 40 cm breed, is het ook mogelijk een versie van 60 cm breed te bestellen. Een
tussenliggende maat is uiteraard ook mogelijk; ik maak het graag op maat voor u!
40 cm breed: https://www.dr-am.nl/product/accessoires-ladder-kledingrek-eiken-hout/
60 cm breed: https://www.dr-am.nl/product/ladder-rek-voor-kleding-brede-versie-tijdschriften-plaids-of-handdoeken/

Verder komt er binnenkort een kleine multifunctionele ladder in de webshop. Deze zal 1 meter
lang/hoog zijn (ipv 1.35m), en wordt gemaakt van een lichte houtsoort. Bij deze kortere ladder zal de
afstand tussen de spijlen iets minder groot zijn.
Leuk om bijv. geolied of in een kleurtje geverfd op te hangen in een babykamer voor het showen van
de ontvangen kraamkadootjes en/of kinderkleding; ideetje?
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Tijd voor koffie
Het is altijd leuk om producten te maken, die meteen uitgeprobeerd kunnen worden. Zo heb ik begin
dit jaar op 2 verschillende maandagen een armleuningtafeltje en een bijzettafel gemaakt. Handig als
de salontafel vol is, of te ver weg staat. Uiteraard zijn deze 2 tafels ook te bestellen via de webshop
en worden op maat gemaakt.
➔ Armleuningtafel: https://www.dr-am.nl/product/tafeltje-armleuning-bank/
➔ Bijzettafel: https://www.dr-am.nl/product/bijzettafel-bank/

Zomer
Langere avonden, langer serveren, langer genieten! Dat kan met deze lange serveerplanken, gemaakt
van gewaterd Iepen. Uiteraard zijn ook deze planken ook weer te koop in de webshop. Er is een
kleine voorraad, dus weer er snel bij: https://www.dr-am.nl/product/lange-serveerplanken/
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Ook in het kader van de zomer: ik heb eindelijk tijd gehad om de Douglas tuinstoelen af te ronden.
Naast de 2 “luie” tuinstoelen, die ik vorig jaar had gemaakt, nu 4 hoge stoelen gemaakt. Geolied en
meteen in de tuin gezet; heerlijk genieten.
Deze stoelen zijn voor eigen gebruik, maar wel te bewonderen in mijn portfolio:
https://www.dr-am.nl/portofolio/

Tot snel in de webshop? Er zijn daar nog veel meer producten te koop, of op maat te bestellen!
Mocht ik u niet meer spreken, dan een hele fijne en zonnige zomer gewenst!

Met vriendelijke groet,
Wilma de Ruiter

www.dr-am.nl

U ontvangst deze nieuwsbrief omdat u in het verleden een ambachtelijk gemaakt product bij mij heeft besteld, van iemand cadeau heeft
gekregen, of – geheel vrijblijvend – kenbaar heeft gemaakt belangstelling te hebben voor (één van) mijn producten.
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur een mail naar dramnl@dr-am.nl.

Verzendkosten
Wie een product bij mij besteld, kan ervoor kiezen dat in Apeldoorn te komen ophalen. Ook is het uiteraard mogelijk dat ik het product
opstuur. Ik hanteer dan de tarieven van PostNL met een kleine toeslag voor verpakkingsmateriaal. De multifunctionele ladder valt bij
PostNL helaas in een duurder tarief, wat te maken heeft met de lengte van de ladder. Helaas kan ik daar niet veel aan doen.
Website
Heeft u een product van dR-am in uw bezit (gekocht of gekregen) en bent u daarover tevreden, dan zou ik het erg leuk vinden als u een
recensie/beoordeling schrijft op de website. Hiervoor is ruimte onder de betreffende producten. Door deze interactie gaat de website wat
meer leven. Alvast bedankt!
Social media
dR-am is te liken en te volgen op facebook https://www.facebook.com/DR-am-174365606549114/ , en op Instagram,
https://www.instagram.com/deruiter_ambachtelijkemeubels/
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