MET DE LANGBROEK-AANBOUW IN VIJF DAGEN UW WONING
UITGEBREID !!!!

Transparant en deskundig advies
In vijf dagen de
aanbouw geplaatst

INFO ??
www.langbroek-bouw.nl

Hoge isolatiewaarde

Extra VOORDELIG nu met de

Onderhoudsarm

huidige 6% btw-regeling op

Conform uw wens op maat

arbeid

Ook als zgn. zorg-unit
Opwaardering van de woning

Eerste Kruisweg 8, 4793 RS Fijnaart
Oliemolen 9, 4671 HB Dinteloord

Telf. 0168—462837
E-mail: info@langbroek-bouw.nl
www.langbroek-bouw.nl

STORM, REGEN EN SNEEUW , is uw woning er klaar voor ???
ALS U GEEN ZORGEN WILT HEBBEN, IS HET AFSLUITEN VAN EEN ONDERHOUDSCONTRACT EEN IDEE. Daarin is opgenomen, dat eenmaal per jaar wordt geinspecteerd:





Al het hang –en sluitwerk.
Houtwerk in en om de woning.
Daken en goten.
De inspectie is INCLUSIEF herstel gebreken tot 2
manuur excl.materiaal






Schriftelijke rapportage van de inspectie.
Vrijblijvende offerte voor herstel van gebreken.
De inspectie in overleg ook op zaterdag
Meer informatie: Klik hier

Er is al een onderhoudscontract voor een periode van 3 jaar voor een eensgezinswoning af te sluiten voor € 159,00 per
jaar incl. btw. *)
Mogelijkheden en prijzen van overige jaarcontracten op aanvraag. Bij het afsluiten van een onderhoudscontract 10% korting het eerste jaar.

Voor het isoleren (dakisolatie—iso-beglazing e.d.) van uw woning bent u bij LANGBROEK aan het goede adres. Ook bij
deze werkzaamheden is de 6% btw-regeling van toepassing. Arbeid is ca. 15% goedkoper, dus extra aantrekkelijk om nu
te laten isoleren bij de steeds stijgende energiekosten !!!.

*) vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden.

Om het de INBREKER veel moeilijker te maken bij u in huis te komen, bieden
wij u op het daarvoor te gebruiken materiaal
aan *)
VRIJBLIJVENDE OFFERTE !!!
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Deze winter de badkamer
en / of toiletruimte vernieuwen ??
Wij hebben hiervoor de oplossing, vaste prijzen all-in voor elk budget.

Eerste Kruisweg 8, 4793 RS Fijnaart
Oliemolen 9, 4671 HB Dinteloord
Telf. 0168—462837

E-mail: info@langbroek-bouw.nl
www.langbroek-bouw.nl

Met de LANGBROEK-DAKopbouw heel veel ruimte en licht extra.
De dakkapel conform uw wensen traditioneel
gemaakt, onderhoudsarm
met plat dak of schuin dak
in ÉÉN dag geplaatst. *)
Klik hier voor meer informatie

Prijzen vanaf € 3075,00 incl. btw. *)

*) vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden.

*)

