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WONING PLATTEGRONDEN
Heeft u een woning in de
verkoop die net even iets meer
aandacht nodig heeft? Dan is
een uitgewerkte plattegrond
misschien net dat wat tot de
verkoop kan leiden.
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5-persoons Landv
5-persoons Paalvililla
6-persoons Water la
8-persoons Landv villa
8-persoons Paalvililla
la
10-persoons
Torenvilla
16-persoons
Torenvilla
20-persoons
Landvilla

Soort wonin

g

vrijstaande wellne
vrijstaande wellne ss
vrijstaande wellne ss
vrijstaande wellne ss
vrijstaande wellne ss
vrijstaande wellne ss
vrijstaande wellne ss
vrijstaande wellne ss
ss

Prijs (incl. eigen

grond)

LEAFLETS

vanaf € 195.00
0,vanaf € 237.00 v.o.n. excl. BTW
0,vanaf € 295.00 v.o.n. excl. BTW
0,vanaf € 239.00 v.o.n. excl. BTW
0,vanaf € 285.00 v.o.n. excl. BTW
0,vanaf € 355.00 v.o.n. excl. BTW
0,vanaf € 455.00 v.o.n. excl. BTW
0,vanaf € 590.00 v.o.n. excl. BTW
0,- v.o.n. excl.
BTW
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Vakantie Make

laar

Telefoon: +31

(0)297 - 513

Molenlaan 51
400

Bent u niet meer
tevreden over uw
huidige stijl van
woning presentatie.
Graag maak ik voor u
een nieuw voorstel.

1422 XN Uitho

orn

E-mail: info@

vakantiema
kelaar.nl

PERSOONLIJKE PUZZEL
Is uw klant overgegaan tot aankoop? Dan
is bij oplevering een persoonlijk cadeau
wel op zijn plaats.
Dit is weer eens iets
anders dan de fles wijn
of bos bloemen....
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MUISMATTEN
Voorzien van eigen
print.
Voor op kantoor of
als relatiegeschenk.
Al vanaf 50 stuks.

GEVELBANNER
Ook voor grote
reclame uitingen
kunt u bij LAMEE
design terecht.

MAQUETTE NIEUWBOUW PROJECTEN
Op deze manier kan
de klant de ruimtes
optimaal ervaren!
LAMEE design maakt
graag aan de hand
van tekeningen
een passende
prijsopgave.

ETALAGE MATERIAAL
Wilt u uw etalage aankleden, of heeft
u binnenkort een beurs.
Diverse presentaties zijn mogelijk.
In het platte vlak of in 3D.
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