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4 Inspiratiemagazine van Mijn BAD

een nieuwe badkamer 
 nodig? wij helpen jou! 

Wij zijn er om jou te adviseren en te inspireren. Om te helpen dus!      

In dit magazine hebben wij alvast heel veel interessante informatie 

op een rij gezet. Maar hoe gaat het kopen van een badkamer nu 

eigenlijk? Zeker als je nog nooit eerder een badkamer hebt gekocht kan het 

best spannend zijn. Niet nodig, onze specialisten helpen je graag!

in 5 eenvoudige stappen zonder tijdsdruk

Meer weten?
     scan 
     deze  
       QR!
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Laat je volop inspireren: lekker op de   
       bank of door onze sanitairspecialisten!

Door dit magazine, op onze website www.mijnbad.nl, op pinterest, door je buren... door wie jij maar wilt. 
Heb je bijvoorbeeld een hele mooie trend gezien maar geen idee of dat ook in jouw badkamer mogelijk is, 
onze specialisten helpen je hier graag mee!

Bij ons geen gepush; 
je krijgt alle tijd die 

jij nodig hebt. 
Wij helpen je!

in 5 eenvoudige stappen zonder tijdsdruk

1

2

3

laat je inspireren...

maak een afspraak

neem de tijd

4 offerte maken

Neem gerust de tijd. Zeker bij het kopen van een nieuwe badkamer. Daarom pushen wij niet. Je krijgt 
de tijd die je nodig hebt om na te denken over alles wat we je verteld hebben. En heb je nog vragen? 
Stel ze gerust. Wij zijn pas tevreden als jij dat bent!

Bij ons kun je vrijblijvend langskomen voor advies. We luisteren naar je wensen en houden rekening met jouw 
budget. Want voor elke wens en elk budget is een stijl te vinden die bij jou past. Daarom is het altijd verstandig 
om een oriënterende afspraak te maken. Je zult dan merken dat dromen geen bedrog hoeven te zijn!

Alle vragen gesteld? Keuze gemaakt? Wij maken een definitieve offerte voor je. Natuurlijk zonder 
verrassingen. Ook deze mag je nog even goed bestuderen. Pas als je getekend hebt is de offerte definitief.

5 jouw nieuwe badkamer!
In overleg met jou maken we een afspraak wanneer jouw nieuwe badkamer geplaatst zal worden. We 
zorgen ervoor dat alles volgens afspraak gebeurt en voeren een grondige eindcontrole uit, zodat wij zeker 
weten dat je eerste douche of bad in jouw nieuwe badkamer gelijk een ontspannende ervaring wordt.
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