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Nijmegen, 20 januari 2022

Beste klant,
De komende jaren gaan wij ons volledig richten op de uitbreiding en verbetering van onze winkel in
Groesbeek. Daarom willen we u met deze brief graag laten weten dat onze winkel in Gennep gaat
sluiten. Zaterdag 19 februari is de laatste dag dat we daar geopend zijn. Onze winkel in Groesbeek blijft
gewoon geopend. Vanuit hier blijven wij u dan ook graag van dienst. Uw klantenpas en eventuele
waardebonnen zijn hier natuurlijk ook geldig.
In onze winkel in Groesbeek vindt u het volledige productenpakket zoals u dat kent uit Gennep. Verf,
maar ook gordijnen, raamdecoratie, behang, vloeren en horren.
Alle collega’s blijven gewoon werkzaam bij ons bedrijf, en vanuit Groesbeek blijven we natuurlijk ook in
Gennep actief met het inmeten en monteren van gordijnen en zonwering.
Onze interieurspecialist komt graag vrijblijvend bij u thuis langs om alles te laten zien en om de
mogelijkheden te bespreken. Bel hiervoor even met 024 – 397 13 80 of kom langs in onze winkel. Graag
bieden we ook onze bezorgservice aan. Verfbestellingen van meer dan €50,- bezorgen we gratis!
Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag weer in Gennep (t/m 19
februari) of in Groesbeek!
Met vriendelijke groet,
Alle medewerkers van Hagemans Verf & Wonen
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