EIBERGEN - Bas Haafkes is nu
ruim een half jaar bezig met zijn
klusbedrijf Xklusief : “Het gaat goed
met het bedrijf, ik heb in de zomer
en het najaar veel buitenwerk gedaan zoals het bouwen van bergingen en het plaatsen van schuttingen
en in deze periode gaat het voornamelijk om klussen binnenshuis. Mijn
werkzaamheden/vaardigheden zijn
heel divers, schilderwerk, installatieen elektra, timmeren enzovoort.
Kortom ik doe gewoon alles, het
komt voor dat ik bij een klant kom
die een hele lijst met klusjes heeft,
denk aan een buitenlamp die kapot
is, een lade die klemt of een kapotte
schakelaar.”
De voornaamste bezigheden van
Xklusief zijn renovatie en onderhoud, vooral het renoveren van de
keuken of badkamer is momenteel
erg aantrekkelijk.
Het is daarbij mogelijk dat Bas de
keuken weer ‘up to date’ maakt
door middel van nieuwe tegels,
andere deurtjes of nieuwe apparatuur. “Als ik daarna naar huis ga is
alles schoon, geverfd en aangesloten, met andere woorden: ‘kook-

klaar’. Maar men kan natuurlijk ook
een nieuwe kant-en-klare keuken bij
een bedrijf kopen en die door mij
laten installeren, ik zorg dan ook
voor het verwijderen van de oude
keuken.
Wanneer men mee wil werken is dat
geen enkel probleem, zo kunnen de
kosten dan ook wat beperkt worden.
En mensen vinden het heel prettig
dat er niet voor elk karwei iemand
anders moet komen, er is een aanspreekpunt die dan natuurlijk ook
van A tot Z verantwoordelijk is. Ik
kom het werk opnemen, uitvoeren
en na een poosje kom ik nog even
langs om te vragen of alles nog
steeds in orde is. Omdat het lastig is
om tijdelijk geen keuken of badkamer te hebben, bied ik een noodkeuken en een mobiele badkamerunit met een toilet, douche en wastafel aan.”
Hij vervolgt: “Ons doel is om iedere
opdracht tot in detail te verzorgen:
van een prijsbewuste verbouwing tot
een zeer luxe, iedere verbouwing
wordt op maat uitgevoerd.
Onze sleutelwoorden daarbij zijn:
kwaliteit, professionaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

klusief
renovatie en onderhoud
Needseweg 22
7151 MJ Eibergen
tel. 06-13309595
www.xklusief.nl
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Klusbedrijf Xklusief

Wij kunnen o.a. voor u verzorgen:
keuken, badkamer of toilet renovatie
loodgieterswerk en electra
houtenvloeren, wand- en vloertegels
inbraakwerend hang- en sluitwerk
kastwandsystemen
klein schilderwerk en glaszetten
schuttingen en tuinhuizen
plaatsen van dakramen en kozijnen
reparaties aan deuren en kozijnen

Ouwendijk Computers
verkoop van hard- en software, reparaties
en service aan huis
Hupselseweg 35, 7151 GN Eibergen
tel: 0545- 47 14 63 / 06- 54 93 78 26

De Zwarte Adelaar
Inkoop en Verkoop van meubels en inboedels

Haaksberseweg 41A Neede
Tel. 06 - 48 17 68 51
Open: di. t/m vr. 13.30 - 17.30 zat. 13.30 - 16.00 uur

Wanneer men
belangstelling
heeft kan men
contact opnemen
met Bas Haafkes,
tel. 06-13309595,
of even op de site
kijken:
www.xklusief.nl

Flipsweg 13a - 7165 BL Rietmolen
Tel. 0545 - 22 12 62 - Fax 0545 - 22 15 66
Openingstijden: Ma t/m vrijdag 7.30 - 12.30/13.00 -18.00 Zaterdag 9.00 - 12.30/13.00-16.00

Boerhof Groenvoorzieningen
Schurinkweg 3
7161 RS Neede
tel:
0545-261757
mobiel:
06-18663434
tuinontwerp - tuinaanleg en onderhoud - aanleg bestrating. Voor bedrijven en particulieren
Voor meer info: www.boerhofgroenvoorzieningen.nl
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Rolluiken
Zonwering
● Knik-uitvalschermen
● Gevelbekleding
● Raamdecoratie
● Kunststofkozijnen
● Terrasoverkappingen
● Horren

Bezoek ook eens
onze showroom

●
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Eibergseweg 3, 7161 AJ Neede
Tel.: 0545-294736
Mobiel: 06-22422145
www.tewinkelmontage.nl

Vrijdags’s 14.00 - 20.00 uur
Zaterdag’s 10.00 - 14.00 uur

Of op afspraak.

0545-472584 Eibergen. Wilco3@zonnet.nl ww.stucadoorsbedrijf-nieuwenhuis.nl www.nieuwenhuisafbouw.nl

