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Wijnands Koornstra 
is trotse partner van 
De Nieuwe Duin in 
Scheveningen.

Wijnands Koornstra combineert de kennis en ervaring van de vakmensen in 

ons netwerk en een breed portfolio aan kwaliteitsproducten op het gebied 

van vloer- en raambekleding. Wij voegen deze beide elementen samen en 

bieden u een helder, concurrerend pakket en totaalprijs voor uw woning.



5

Naast een uitgebreid assortiment, goede materialen en een uitstekende

prijs/kwaliteitsverhouding hebben wij de kennis om projecten snel en zonder 

problemen te voorzien van stoffering. 

Omdat er vaak weinig tijd is om veel woningen achter elkaar te voorzien

van afwerking vraagt dit proces om veel ervaring.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons te kijken naar de mogelijkheden

om van uw bouwnummer een huisnummer te maken. 

Uw vloerafwerking en 
raamdecoratie worden door 
onze vakmensen zorgvuldig in 
de woning aangebracht. Als u 
een keuze heeft gemaakt, regelt 
Wijnands Koornstra de rest. 
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Wijnands Koornstra heeft een 
ruim assortiment met meer dan 
dertig verschillende stoffen om 
uit te kiezen om uw woning 
te voorzien van sfeervolle 
raambekleding. Elke stof biedt de 
keuze uit meerdere kleurstellingen 
waardoor een bezoek aan onze 
showroom ongetwijfeld de moeite 
waard is. 

Raam
decoratie

Vloeren
service

In onze showroom heeft u de 
mogelijkheid om samen met ons 
uw vloer te kiezen. Hier bieden 
wij laminaat-, pvc vloeren en 
lamelparket aan in verschillende 
uitvoeringen. De gekozen vloer 
wordt aan de dekvloer verlijmd 
nadat deze is geëgaliseerd door 
Wijnands Koornstra.

Vanaf prijzen vloeren

€47,50  pvc planken* 

€65,00 pvc visgraat*

€79,50 eiken lamelparket geolied**

€25,00 laminaat 8mm***

Informatie Informatie

De gordijnen zijn gecategoriseerd als 

transparant, overgordijn (in-between) en 

verduisterend. Naast gordijnen is er de 

keuze voor Shutters, jaloezieën of plissé 

gordijnen.

Door de grote mate van maatwerk is het niet mogelijk om 

een prijsindicatie te geven voor de raamdecoratie.   * Prijzen per vierkante meter inclusief egaliseren en verlijmen.

** Prijs per vierkante meter inclusief primer en verlijmen.

*** Prijs per vierkante meter inclusief ondervloeren installatie.
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Wij verheugen ons erop u op afspraak te mogen ontvangen

in de showroom in Alphen aan den Rijn.

Wijnands Koornstra

085 303 61 69

info@wijnands-koornstra.nl

Hoorn 368b

Hal 11

2404 HL Alphen aan den Rijn


