“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
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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!“

