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NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) -  februari 2020 
 
 
De  kop van het nieuwe jaar is er weer af. Straks het voorjaar in de bol; tijd om ruimte te maken, op 
te ruimen en de boel te ordenen! 
 
Bijzettafel 
 
Om ruimte te maken is een bijzettafeltje zeker geschikt. In mijn nieuwsbrief van juni 2019 meldde ik 
een handig bijzettafeltje toegevoegd is aan mijn webshop, dat ruimte biedt als bijv. de (salon)tafel 
vol is, of er geen tafel in de buurt is.  
 
Nadat een klant na oplevering  constateerde dat de op maat gemaakte bijzettafeltjes 10 cm hoger 
moesten, is het XL-model ontstaan . Dit model heeft een dwarslat met handgreep. Ook weer een 
handig tafeltje, maar net iets hoger en net iets steviger dan het mooie subtiele eerste model.  
 
Beide modellen zijn te bestellen in mijn webshop; afwijkende maten en/of andere houtsoorten 
behoren tot de mogelijkheden. (https://www.dr-am.nl/product/bijzettafel-bank-xlmodel/ of 
https://www.dr-am.nl/product/bijzettafel-bank/) 
 
 

       
 
 
Multifunctionele muurladder 
 
Om de boel geordend te houden is de multifunctionele muurladder bij uitstek geschikt. Het is zo 
mooi om te zien dat vanuit de vraag van een klant er weer een nieuw model is ontstaan: de duo 
kledingladder.  
 
Deze is toegevoegd aan het rijtje modellen dat er al was:  
 

✓ Kledingladder lengte 1.35m, 40 cm breed (3e foto) 

✓ Kledingladder lengte 1.35m, 60 cm breed 

✓ Kledingladder lengte 0.95m, 37 cm breed 

✓ Kledingladder DUO lengte 1.40m, 60 cm breed, met tussenlat (1e en 2e foto) 
 

https://www.dr-am.nl/product/bijzettafel-bank-xlmodel/
https://www.dr-am.nl/product/bijzettafel-bank/
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Ik kan uit eigen ervaring vertellen hoe handig en fijn de ladders zijn! Niet alleen te gebruiken voor 
kleding, maar ook voor diverse andere zaken, zoals bijv. homemade gehaakte omslagdoeken, maar ik 
heb inmiddels een aantal hele mooie recensies op mijn site staan (waar ik #trots op ben). Deze 
spreken voor zich. Hieronder een selectie van 3 recensies. 
 
Recensies website kledingladders 
 

• “Prachtig, heel netjes en precies uitgevoerd. Bijgeleverde lijm (heel compleet pakket met alle 
materialen meegeleverd) is niet nodig doordat de sleuven zo precies zijn gezaagd. De ladder vindt 
zijn eigen stevigheid in de precisie.” 

• “Heel vlot en leuk contact via mail. Goede en duidelijk informatie verkregen op onze vragen, de 
betaling en de levering. Vlotte levering naar België en alles goed verpakt zodat het niet 
beschadigd kon worden tijdens transport. Laddertje is heel mooi afgewerkt, past perfect in elkaar 
en is ook vlot in elkaar te steken en te bevestigen en dit door de duidelijke bijgeleverde 
handleiding.” 

• “Mooi afgewerkt stevig product. Ik ontving een compleet pakket (inclusief lijm, 2 ringen en houtjes) 
om de kledingladder/dressboy in elkaar te zetten. Met de duidelijke handleiding inclusief foto’s kon 
het niet misgaan. Je hebt alleen nog 4 schroeven en eventueel pluggen nodig voor het bevestigen 
aan de muur. En tadaaa! Wilma hield mij per mail fijn op de hoogte van het proces. Ik heb deze 
kledingladder met name gekozen omdat hij meer mogelijkheden biedt dan een gewone ladder om 
kleding op te hangen. Zo kan ik nu ook hoeden kwijt. Daarnaast neemt hij minder ruimte in dan de 
stoel die ik hiervoor gebruikte.” 

 
Mocht je na het lezen van de recensies (hierboven of op mijn website onder de betreffende 
producten) denken: “YES, dat is ook wat voor mij!”; de kledingladders zijn te bestellen op mijn 
website https://www.dr-am.nl/ladders/. Ik maak ze op maat/op bestelling, dus ook een andere 
houtsoort en/of afwijkende maat behoort bij dit product tot de mogelijkheden.  
 

Mogelijkheden 

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/.  

 

  

https://www.dr-am.nl/ladders/
https://www.dr-am.nl/contact/
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Webshop 

Tot snel in de webshop? Er zijn daar nog veel meer producten te koop, of op maat te bestellen! 

Inmiddels heb ik ook een link gemaakt voor producten die op voorraad zijn en direct leverbaar. Kijkt 

u maar eens op https://www.dr-am.nl/shop-op-voorraad/ 

 
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 dan een mail naar dramnl@dr-am.nl. 
 
 
Verzendkosten 
Wie een product bij mij bestelt, 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 het betreffende product. 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/   

 

https://www.dr-am.nl/shop-op-voorraad/
http://www.dr-am.nl/
mailto:dramnl@dr-am.nl
https://www.facebook.com/DR-am-174365606549114/
https://www.instagram.com/deruiter_ambachtelijkemeubels/

