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Scherpe prijzen en eerlijk advies 

I
n de showroom wandelt u langs 
inloopdouches, douchecabi-
nes, spiegels, kolomkasten tot 
design-radiatoren. Tijdens deze 

‘inspiratietour’ ziet u houtlook, graniet, 
natuursteen en andere trends op sani-
tairgebied. Bijna alles is uit voorraad 
leverbaar. Dat geldt ook voor de wand- 
en vloertegels. Zowel particulieren 
als bedrijven op sanitairgebied halen 
hier hun hart op. Steeds meer klanten 

weten de weg naar het jonge ambiti-
euze bedrijf te vinden. 

Filiaalmanager Harry van Vaneveld: ‘We 
merken ook dat dat de huizenmarkt 
weer in beweging komt. Dat werkt hier 
bij ons door’. Uitgangspunt van het 
bedrijf: kwaliteit en verrassend scherpe 
prijzen. Dat gaat namelijk prima samen. 
Hier vindt u gerenommeerde merken 
als Grohe, Plieger, Sphinx en Villeroy & 

Boch. ‘Ons geheim? Wij betrekken het 
aanbod rechtstreeks van de fabriek. 
Dat scheelt u flink in de portemonnee’.  

Behulpzaam 
Harry vindt het duidelijk leuk om klan-
ten te adviseren. Dat blijkt wel uit een 
van de vele klantcon-
tacten in de zaak. ‘Ik 
weet veel van de prak-
tijk. Veel kennis heb ik 
opgedaan in wereld 
van de bouwmateri-
alen’. 

Vaak nemen klanten 
een eigen tekening 
of maten van een 
doucheruimte mee 
en vragen Harry om 
advies. ‘Ik leg aan 
de hand van onze 
opstellingen en pro-
ducten hier de mogelijkheden uit’, ver-
volgt hij enthousiast. Aan de hand van 
de klantvraag ziet Harry als het ware de 
situatie ‘thuis’ voor zich. ‘Ik wijs er ove-
rigens ook op als iets niet kan of ik stel 
een beter passend alternatief voor. De 

realisatie van uw badkamer is namelijk 
ook afhankelijk van uw budget’. 

Installeert u zelf of laat u dat liever aan 
vakkundige handen over? Sanitair & 
Tegel Expo werkt met betrouwbare 

en vakkundige installateurs. 
‘Wij verzorgen alles, van a tot 
z’, benadrukt Harry. Bezorgen 
is in overleg mogelijk. Kom 
vrijblijvend langs in de 500m2 
grote ruimte, en sta versteld. 
Sanitair & Tegel Expo is makke-
lijk bereikbaar. 

Sanitair & Tegel Expo 
Muskushouwsestraat 14 

6666 MC  Heteren 
T: 026 47 21 298 

E: info@sanitairtegelexpo.nl 
I: www.sanitairtegelexpo.nl 

HETEREN – Bij Sanitair & Tegel Expo vindt u de modernste opstellingen van 

badkamermeubels, douches en badkamers. U kunt op uw gemak langs de 

laatste trends lopen en inspiratie opdoen. Sanitair & Tegel Expo beschikt ook 

over een ongekend aanbod aan vloer- en wandtegels en laminaat. 
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Wordt huishouden of 
mantelzorg u te zwaar?
UTRECHTSE HEUVELRUG –Als u merkt dat het huishouden of de mantelzorg 
te zwaar wordt voor uzelf of uw naaste, kan Thuishulp Heuvelrug huishou-
delijke hulp of mantelzorgondersteuning voor u regelen. 

S
ociaal ondernemer 
Nieko van Veen: 
‘Ik wil dat profes-
sionele thuishulp 

persoonlijk, bereikbaar en 
betaalbaar is voor iedere 
hulpvrager. Ook wil ik lokale 
gekwalificeerde thuishul-
pen bemiddelen naar werk 
waarvoor ze een goede 
beloning krijgen. Daarom 
ben ik Thuis hulp Heuvelrug 
gestart.’ 

Nieko van Veen kent alle 
hulpvragers en thuishulpen persoonlijk, waar-
door hij snel de geschikte thuishulp aan een 
hulpvrager kan koppelen. Samen met de 
beschikbare thuishulp komt hij bij de hulpvra-
ger thuis. Als er een goede klik is, worden er 
direct afspraken gemaakt en vastgelegd in een 
overeenkomst. Tijdens en na de proefperiode 
van twee weken bewaakt Nieko de kwaliteit van 
het werk. Desgewenst regelt hij vervanging bij 
langdurende ziekte of vakantie van de thuis-
hulp. 

De uurtarieven - die u rechtstreeks aan u 
 thuishulp betaalt - variëren tussen de € 12,50 en 
€ 15,00. De thuishulp geeft haar inkomen op aan 

de Belastingdienst. Ook met een PGB kunt u bij 
Thuishulp Heuvelrug terecht. Thuishulp Heuvel-
rug is actief in de gemeenten Utrechtse Heuvel-
rug, Veenendaal en Zeist. In december 2015 krijgt 
u op vertoon van deze advertentie 50% korting op 
de eenmalige bemiddelingskosten van € 60,50. 

T: 06 22 42 15 16 
E: nieko@thuishulpheuvelrug.nl 

I: www.thuishulpheuvelrug.nl 


