A.J. van Zutphen is gespecialiseerd in:
• tuinaanleg, bestrating, hovenier, schuttingen plaatsen,
levering van tuingrond en zand
• rioleringswerk, riool ontstoppen, rioolreparatie, hemelwaterafvoer,
regenpijp, riool camera-inspectie, kabel- en leidingdetectie

Voor al uw:

Smit

• Loodgieterswerk • Centrale verwarming

• Gas- en waterleiding • Riolering • Sanitair
Stap over op de
extreem
• Complete badkamerverbouwing • Dakbedekking
kleine Remeha Tzerra

Met mijn ruime ervaring in het grond- en rioolwerk kunt u voor alle
werkzaamheden in en om het huis bij mij terecht.

€100
10

Alle rioleringswerkzaamheden in en buiten het huis, ontstoppen van iedere
afvoer en/of reparatie hiervan.

REToUR
jaaR GaRaNTIE*

Ik beschik over diverse soorten van rioolcamera’s voor in buisjes van 32 mm
tot en 250 mm tot wel 61 meter lang, ook met detectie waardoor ik op de cm
nauwkeurig kan vaststellen waar het probleem zit.

&

Ik heb ruime ervaring in straatwerk en hovenierswerk.Voor de zwaardere
op een
TZERRa
oNdERdElEN
tegels heb ik de beschikking over een zuignap en ook
machinale.

bij aankoop
en installatie
van een Remeha Tzerra combiketel van
Veel tuinen doe ik samen met de bewoners, zelf zoveel
mogelijk
helpen
17 september en
tot en
31 december 2012.
scheelt aanzienlijk in de kosten. Ik heb de gereedschappen
demet
kennis
en u als bewoner bent helper en weet wat u wilt. Veel mensen kunnen meer
dan ze denken en vaak is het supergezellig om samen een klus te klaren.

Zo wordt een tuin al snel een deel van jezelf waar op je trots kan zijn.
U ontvangt 5% korting op alle arbeidsloon als u met een geldige
kopersbelangenpas kunt aantonen dat u contribuant bent.
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-53265391 of 0346-242479
e-mail: info@ajvanzutphen.nl

Contribuanten van Kopersbelangen ontvangen
op vertoon van hun geldige kopersbelangenpas

Scan de QR-code voor meer informatie
en de actievoorwaarden of kijk op

remeha.nl/najaarsactie
20% korting

Uitgebreide informatie, tips en reviews kunt u vinden op mijn website:
www.ajvanzutphen.nl

Smit Installatietechniek b.v.
Savannahweg 3
3542 AW Utrecht
Telefoon 030-2412222
Email: info@smit-installatietechniek.nl

Kerkweg 64
3628 AR Kockengen
Tel: 0346-242479 of 06-53265391
info@ajvanzutphen.nl
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op accessoires

Informeer naar de voorwaarden in de winkel.
Smit Installatietechniek b.v.
Savannahweg
3, 3542 AW
Smit
Installatietechniek
b.v. Utrecht
(industrieterrein
Lage
Weide)
Savannahweg 3, 3542 AW Utrecht
Telefoon: 030-2412222
(industrieterrein
Lage Weide)
www.smit-installatietechniek.nl
Telefoon
030-2412222

Uw nieuwe badkamer,

