
Sil is vervolgens bij ons thuis geweest om alle zaken 

door te nemen. Hier werd alle tijd voor genomen en hij 

heeft alles goed uitgelegd. 

Wij vonden het niet goedkoop, maar dat kwam ook 

omdat we niet wisten wat de reguliere prijzen in de 

markt waren. Ook hebben we bij andere bedrijven 

offertes opgevraagd. Echter de prettige sfeer waarin de 

afspraken werden gemaakt en de manier waarop een 

en ander besproken werd, wekte vertrouwen in het 

product van Different Doors. Hierdoor besloten wij te 

kiezen voor Different Doors.

“Ik heb mijn garagedeur zelf ontworpen”

Mevrouw Hendriks uit Oosterhout heeft haar eigen openslaande 

garagedeur ontworpen. Hiervoor gebruikte ze de handige tool van 

Different Doors, de online GaragedeurDesigner. Ze deelt graag haar 

ervaring.

Omdat onze garagedeur van meer dan 30 jaar oud aan vervanging toe 

was waren wij op zoek naar een nieuwe. Via een advertentie op Facebook 

kwamen we voor het eerst in contact met Different Doors. De wens was om 

openslaande garagedeuren te laten plaatsen, dit omdat we een makkelijke 

doorgang wilden creëren voor onze zware motoren. Bovendien moesten 

deze goed en veilig achter slot en grendel staan.

Via de duidelijke en aansprekende website zijn we al snel bij de makkelijke 

ontwerptool aangekomen. De reden dat we voor de ontwerptool kozen, 

en niet direct voor een adviesgesprek aan huis is dat we op deze manier 

makkelijk een beeld konden krijgen van hoe de garagedeur eruit zou 

komen te zien.

Ondanks dat er toch wel wat ‘vakjargon’ benoemd werd was de 

configurator voor ons wel duidelijk. Met name het gebruiksgemak van de 

tool, en de uitleg van de verschillende mogelijkheden.

Nadat we onze wensen hadden doorgegeven vonden we het prettig dat 

er nog iemand kwam nameten. Different Doors komt altijd gratis nameten 

zodat er geen risicos voor de klant zijn.

“We zijn heel tevreden!“

We zijn heel tevreden, de garagedeur heeft een 

mooie uitstraling en werkt naar behoren. Hij lijkt 

precies op hetgeen we online samengesteld 

hebben in de GaragedeurDesigner. Bovendien 

was de montagedag heel goed. De monteurs 

waren op tijd en hielden zich aan de afspraken. 

Als verbeterpunt zouden we mee willen geven 

een kortere levertijd dan 10 weken zodat klanten 

eerder van het product kunnen genieten...

Wij geven Different Doors een 9!


