AGAAT biedt u één aanspreekpunt.
Of het nu gaat om een verhuizing,
het schilderen of behangen van uw
woning, nieuwe vloeren, gordijnen of
zonwering, klussen in en om het huis,
schoonmaakwerk of uw administratie.
U kunt uw zaken regelen via één naam,
één gezicht en één telefoonnummer.
Dat geeft rust en schept helderheid
voor u en uw familie. Zo werken wij voor
particulieren, maar ook voor bedrijven en
zorginstellingen waar een grote groep
mensen in korte tijd moet verhuizen.
We werken nauw samen met erkende
verhuizers. Samen nemen we uw zorgen
uit handen. De gecombineerde aanpak
blijkt succesvol, waarmee AGAAT
vooroploopt in deze nieuwe, complete
vorm van dienstverlening.
AGAAT staat voor u klaar!

Eén contact, één aanspreekpunt:
T 070 205 4444
E info@agaatweetraad.nl
W www.agaatweetraad.nl
Oude Middenweg 231-U
2491 AG Den Haag

‘AGAAT WAS EEN UITKOMST! WE ZAGEN OP TEGEN DE VERBOUWING ...
AGAAT NAM DIE ZORG VOLLEDIG WEG.‘

AGAAT ONTZORGT PARTICULIEREN

AGAAT DENKT IN
OPLOSSINGEN

één contactpersoon voor al uw vragen!

Een frisse keuken en
stofvrije vloeren. AGAAT
zorgt ervoor met vaste,
betrouwbare schoonmakers,
juist ook na verhuizing of
verbouwing.

AGAAT

In het proces van verhuizen
of verbouwen komt een hoop
administratie kijken. AGAAT
kan voor u de schakel zijn in
dit totale proces.

AGAAT maakt schoon

Bij renovatie, verhuizing of
gewoon dagelijks zijn tal
van klussen te doen. De
handyman van AGAAT
neemt u die klussen graag
uit handen.

AGAAT administreert

Een verhuizing of renovatie
vergt al genoeg van u.
AGAAT helpt graag! Van
voorbereiding tot uitvoering
van de verhuizing, inrichting
en nazorg.

AGAAT klust

AGAAT is gespecialiseerd
in project- en woninginrichting. We hebben een ruime
keuze aan verf, vloeren
gordijnen, vitrages en
zonweringsproducten. We
meten in, geven advies en
verzorgen de uitvoering
van alle werkzaamheden.

AGAAT verhuist

U wilt uw huis inrichten, gaat
verhuizen of heeft klussen te
doen, waarvoor u zelf geen tijd
of geen kennis heeft? AGAAT
weet raad! Als één van de
weinige bedrijven in Nederland
leveren we deze diensten
vanuit een integrale aanpak.
AGAAT heeft eigen schilders,
behangers, vloerleggers en
interieuradviseurs. Voor
verhuizingen werkt AGAAT
samen met erkende verhuizers.
Dus wilt u verhuizen, gaat uw
vader of moeder naar een
verzorgingshuis of stapelen
de klussen zich op? Bel AGAAT.
We regelen alle zaken. Denk
daarbij ook aan opslag, gratis
en vrijblijvend interieuradvies,
gratis montage en inmeten,
handymandiensten, zoals
ophangen van lampen of
aansluiten van audioapparatuur,
evenals ondersteuning bij
administratie en schoonmaak.
Dat doen we kwalitatief goed
en met duidelijke afspraken.

AGAAT richt in

AGAAT ONTZORGT
PARTICULIEREN

