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GAAT U 
KlUsseN? 
Onze Klussen+Koffie winkel is er om 
een handje te helpen. Dus loop even  
bij ons binnen…

Met de knipkaart heeft u de  
volgende mogelijkheden:

Zult u net zien dat u het juiste gereedschap mist, als u aan de slag gaat. 
Of dat u een handig klusmaatje nodig heeft om een gaatje in de muur 
te boren, een schilderijtje of een lamp op te hangen. Misschien heeft u 
wat schroefjes, een kroonsteentje of wat tape nodig. Geen probleem, de 
Klussen+Koffie winkel helpt u vooruit.

Lekker makkelijk, vlakbij uw huis!

WAARvooR KUNT U TeRechT?
Klussen+Koffie is een unieke service. Op een makkelijke, prettige manier 
bieden wij u alle hulp die u nodig heeft voor een goede start in uw  
opgeknapte woning. Loop maar binnen voor:

•  kleine materialen, zoals boutjes, moertjes, schroefjes, pluggen;
•  het lenen van gereedschap, zoals een klopboor en een accuboor  

op vertoon van uw legitimatie;
•  tips en handige handjes van onze ervaren klusmannen;
•  een lekker kopje koffie en een gezellig praatje.

Heeft u opleveringspunten, reparatieverzoeken, vragen of  
klachten? Ook daarmee kunt u terecht in de winkel.

Op uw knipkaart staan 25 knipjes en voor elke aankoop of dienstverlening 
gaan er een of meerdere knipjes vanaf. De ‘knipjes-lijst’ hangt in de winkel. 
Advies is altijd gratis, net als het kopje koffie.



Neem de TIjd 
Een goed begin is het halve werk! Neem 
dus tijd voor de voorbereiding en vraag u bij 
elke klus af, kan ik het zelf? Ga voor infor-
matie naar de winkel en praat met bekenden 
die zo’n klus al eerder hebben gedaan. Lees 
de gebruiksaanwijzingen en neem de tijd!

PAs oP meT dIe lAddeR
Het gaat nogal eens mis met de ladder of 
keukentrap. Zet hem goed neer, blijf in het 
midden van de trede staan en ga vooral niet 
balanceren, omdat u nét niet bij dat ene 
plekje kunt. Beter om uw trap of ladder een 
keer extra te verplaatsen!

jUIsTe GeReedschAP
Gebruik gereedschap waarvoor het bedoeld 
is, ga dus niet met een schroevendraaier aan 
de slag alsof het een beitel is.

de sPANNING eRAf
Bij werkzaamheden aan elektrische instal-
laties altijd de hoofdspanning afsluiten. 
Stel uw medebewoners daarvan even op de 
hoogte. U wilt per slot van rekening niet 
dat ze per ongeluk de spanning er weer 
opzetten!

mAAK heT GezellIG...
Klussende en lawaaimakende buren willen 
nogal eens irritatie op wekken. Niet nodig! 
Kom af en toe samen met uw buren een kop 
koffie drinken in de Klussen+Koffie winkel. 
Goed voor de sfeer en meteen een prima 
gelegenheid om wat tips en ideeën uit te 
wisselen.

meeR TIPs? 
Komt u gerust naar de Klussen+Koffie  
winkel. Wij helpen u graag!


