NIEUWSBRIEF dR-am (de Ruiter ambachtelijke meubels) - mei 2020
Het is al weer mei; we leven in een bijzondere tijd, waarin mensen veel thuis zijn en het zich daar zo
prettig mogelijk willen maken. Reden voor mij om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen.

Bijzettafel
Het is erg leuk om te constateren dat nieuwe modellen ontstaan uit aangedragen ideeën, of op
verzoek van klanten. Het XL-model van het bijzettafeltje is zo ontstaan, maar ook het wijntafeltje en
het bijzettafeltje met ovalen bovenblad zijn zo ontstaan. Inmiddels dus 4 modellen te koop in mijn
webshop.

Aangezien ik de producten maak op bestelling en op maat, kan ik dus vrijwel altijd rekening houden
met de wensen van een klant en mijn product daarop aanpassen. Belangstelling voor één van de
modellen; ze zijn te bestellen in mijn webshop https://www.dr-am.nl/shop-meubels/. Zelf een idee?
Neem dan contact met mij op https://www.dr-am.nl/contact/.

Kledingrek
In de aflopen weken heb ik weer veel kledingladders mogen maken in diverse afmetingen; super leuk
dat er nog steeds zoveel belangstelling is voor dit product! Dit heeft misschien ook te maken met het
feit dat mensen meer thuis zijn en kleding (en andere spullen) van de vloer willen hebben. De
multifunctionele muurladder geeft u een mooi houten accessoire aan de muur, neemt weinig ruimte
in, maar biedt juist veel ruimte. Er zijn 4 modellen, dus keuze genoeg ….
https://www.dr-am.nl/ladders/
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Restjes hout
Omdat ook ik minder op pad ga, heb ik mijn voorraad resthout aangesproken om wat accessoires te
maken. Van alle afgezaagde hoekjes van de kledingladders heb ik een serveerplank met partjes
gemaakt. Leuk om bijv. te gebruiken bij een proeverij, of gewoon thuis voor wat toastjes of taart.
Deze serveerplank staat in mijn portfolio https://www.dr-am.nl/project/serveerplank-resthout/,
maar is – gezien het aantal ladders dat ik mag maken – ook te bestellen. Belangstelling? neem dan
contact met mij op https://www.dr-am.nl/contact/.

Verder heb ik bestekleggers gemaakt van notenhout. Handig als je op eenvoudige wijze de tafel
gezellig wilt dekken. Deze zijn op maat gemaakt voor ons eigen bestek, maar uiteraard ook voor u op
maat te maken. Belangstelling? neem dan contact met mij op https://www.dr-am.nl/contact/.

Het notenhout had ik over van 3 staande lampen, die ik onlangs heb gemaakt. De eerste uitdaging
was om op basis van alleen een plaatje de juiste hoeken te berekenen, maar het is gelukt! De tweede
uitdaging was om de lampen mooi op de foto te krijgen. Tja, daar moet ik nog even op oefenen……
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De lampen zijn te bestellen in de webshop https://www.dr-am.nl/shop-accessoires/. Van de grote
staande lamp heb ik het prototype in eikenhout op voorraad en dus direct leverbaar https://www.dram.nl/shop-op-voorraad/. Leuk met vintage led lichtbronnen of met een lampenkap.

Mogelijkheden
Heeft u zelf een idee en staat het (nog) niet in mijn webshop, dan kunnen we de mogelijkheden
bespreken. U kunt mij altijd even mailen of bellen. Zie voor mijn gegevens https://www.dram.nl/contact/.

Webshop
Er zijn in mijn webshop nog veel meer producten te koop, of op maat te bestellen! Ik heb 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/. Misschien vindt u daar een leuk houten cadeau voor
moederdag, of voor iemand die in deze tijd even iets extra verdient.
Tot snel in de webshop?
Houd afstand en blijf gezond!
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 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/
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