NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) - november 2019
Zo net voor de komende feestperiode is het een mooi moment om u weer te informeren over mijn
activiteiten.
De afgelopen periode ben ik o.a. druk geweest met de oplevering van een badkamermeubel en
bijbehorende planken; een eenmalige opdracht, maar mooi om te doen. Alles gemaakt in massief
eiken van 3 cm dik; 2 grote lades. Heavy, maar dan heb je ook wat. Het eindresultaat mag er zijn.

Ideeën genoeg om te maken van hout. Zo heb ik onlangs aan de webshop een
standaard voor LP’s toegevoegd
(https://www.dr-am.nl/product/standaard_lps/) en aan mijn portfolio een
lamp-poppetje (https://www.dr-am.nl/project/lamp-poppetje/), dat gezellig
licht geeft in de komende donkere dagen.

Verder is er veel vraag naar planken met blinde bevestiging. Misschien is dat ook wat voor u? Deze
planken kunnen ophangen worden in vrijwel iedere ruimte. Een plank kan zowel met houten frame
of metalen plankdragers worden opgehangen. Diverse afmetingen en houtsoorten mogelijk. Kijk voor
meer informatie in mijn webshop onder https://www.dr-am.nl/shop-meubels/
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Nog steeds is de kledingladder het meest bestelde
product in mijn webshop. Een product dat ik samen met
een vriend heb ontwikkeld en zo in de smaak valt; daar
zijn wij trots op. Behalve kleding kun je er natuurlijk ook
andere dingen op hangen, zoals bijv. handdoeken, plaids,
kaarten, (kraam)kadootjes, fotolijstjes, etc., etc.
Naast de versies van 40 cm en 60 cm breed, lengte 1.35
m., is er nu ook een kortere variant van deze multifunctionele muurladder van 0.95 m. lengte en 37 cm
breed. Een tussenliggende maat qua lengte of hoogte is
altijd bespreekbaar; ik maak het graag op maat voor u! Dit rek kan in diverse houtsoorten geleverd
worden. Informeer naar de mogelijkheden. https://www.dr-am.nl/ladders/

We kijken ook al weer vooruit naar Kerst. In mijn webshop heb ik
een kerstladder, kleine kerstboompjes in 3 modellen
(https://www.dr-am.nl/shop-seizoen/) en – als kerstattentie –
glashangers (https://www.dr-am.nl/shop-wijnkados/) of
serveerplanken (https://www.dr-am.nl/shop-planken/) voor de
heerlijke borrelhapjes tijdens Sint, Kerst of jaarwisseling.

Wilt u uzelf of iemand anders hiermee verrassen, bestel dan op tijd,
zodat ze ook tijdig binenn zijn.

Tot snel in de webshop? Er zijn daar nog veel meer producten te koop, of op maat te bestellen! Heeft
u zelf een idee en het staat (nog) niet in mijn webshop, dan kunnen we de mogelijkheden
bespreken. U kunt mij altijd even mailen of bellen https://www.dr-am.nl/contact/.
Mocht ik u niet meer spreken, dan alvast een hele fijne feestmaand gewenst!

Met vriendelijke groet,
Wilma de Ruiter

www.dr-am.nl
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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.
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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