Koperskeuze
Uw project in goede handen

Een helder
advies

Ruim 45 jaar
ervaring

Graag laten wij u zien hoe het totale
Koperskeuzeconcept werkt. Kijkt u
hiervoor in deze folder of kom langs
in onze winkel in Bleiswijk. Wij helpen
u graag verder!

Jan Groen tegels is al ruim 45
jaar een begrip in de regio. Onze
medewerkers dromen en denken
in tegels en helpen u graag bij het
maken van een juiste keuze.

www.jangroentegels.nl

Persoonlijke service
Als (potentiële) koper van een nieuwbouwwoning komt er
veel op u af. Jan Groen helpt graag bij het maken van de juiste
tegelkeuze. Wij worden blij van het werken met tegels en zien
het als onze missie om u superblij te maken met de tegels in uw
(toekomstige) woning.

Bij Jan Groen Tegels begrijpen wij hoe intensief een
nieuwbouwproject kan zijn en nemen alle tijd om u zo te
adviseren dat u op het gebeid van tegels niet voor lastige keuzes
komt te staan. U bent niet zomaar een klant bij ons: onze ervaren
adviseurs blijven uw persoonlijke adviseur gedurende het hele
showroomtraject.

Showroom vol tegelinspiratie
Ons uitgebreide assortiment zorgt ervoor dat we aan uw wensen
kunnen voldoen. In onze showroom treft u de nieuwste trends in
verschillende stijlen aan. Wij adverteren niet voor niks met “Het
grootste assortiment wandtegels en vloertegels van Nederland”!
Wij halen onze producten rechtstreeks bij de fabriek, waardoor
wij u een scherpe aanbieding op de tegels kunnen doen!



Uw project in beeld











Wanneer u twijfelt over uw gemaakte keuze of wanneer u moeite heeft



om het geheel te visualiseren, hebben wij verschillende middelen om u
















daarbij te helpen. Zo weet u zeker dat u de juiste keuze maakt.



Het showroomtraject binnen Jan Groen
1.

Uitnodiging voor afspraak

2.

Afspraak in onze showroom

3.

Projectrapport

4.

Offerte op basis van dit projectrapport

5.

Goedkeuring offerte door klant

6.

Opdracht doorsturen naar verwerker en aannemer

Indien het zo afgesproken is met de projectpartners kan Jan Groen

Uw huis wordt thuis

ook de complete tegelwerkoffertes verzorgen. De communicatie

Wij helpen u graag om uw wensen om te

tussen adviseur en calculator betreft een korte lijn, waardoor

zetten naar de juiste tegelkeuze, zodat u

onduidelijkheden uitgesloten zijn en u de tegelofferte snel ontvangt.

vele jaren hiervan kunt genieten.

Jan Groen Koperskeuze
•
•
•
•
•
•

6 dagen per week open
2 koopavonden
Het grootste assortiment tegels in de regio!
Rechtstreekse inkoop bij de fabriek
Continue vernieuwing van ons assortiment
Wij nemen de tijd voor u

Contact
Jan Groen Tegels
Hoefweg 95
2665 CC Bleiswijk

Telefoon: 010 521 50 55
E-mail: projecten@jangroentegels.nl
Internet: www.jangroentegels.nl

