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Beste klant,
U houdt van stijl en raffinement. Daarom koos u voor Rivet-Lozano. Bij Rivet-Lozano  
hebben wij van stijlvol wonen immers ons levenswerk gemaakt. Voor u selecteren wij 
steeds smaakvolle meubel- en decoratiestukken van de meest hoogstaande kwaliteit. 

Authenticiteit en traditie staan voorop bij ons aanbod aan hoog-gamma meubilair en  
decoratie. Als het op dienstverlening aankomt, streven wij evenwel permanent naar  
vernieuwing. Vandaar dat wij u vandaag onze nieuwe dienst kunnen aanbieden:  
de Rivet-Lozano Interior Consult. Dankzij het deskundig advies van onze interieurdesigners 
creëren wij samen met u het interieur van uw dromen waar kleuren, volumes, ruimtes en 
stijlen volledig in harmonie zijn.

Een korting van 250 euro op uw interieur consulting
Ter gelegenheid van de introductie van deze nieuwe dienst, bieden wij u bij wijze van kennis-
making een waardebon aan van 250 euro op een Interior Consult ter waarde van 500 euro. 
Dankzij deze waardebon kunt u een beroep doen op onze interieurspecialisten om advies in 
te winnen over:

•	 uw renovatieplannen: welke investeringen kunnen uw woonstijl en -comfort optimaliseren,

•	 uw binnenhuisinrichting: hoe kunt u uw droomwoning realiseren zonder ingrijpende
werkzaamheden, maar door te focussen op uw interieur,

•	 het kleurenpallet dat uw meubilair en decoratie volledig tot zijn recht laat komen,

En er is meer. Indien u kiest om gebruik te maken van onze aanbieding, dan kunt u deze 
cheque een tweede keer verzilveren, namelijk voor een aankoop uit ons gamma meubelen 
en decoratie. Uw bon is dus geen 250 euro, maar 500 euro waard!

Wenst u in te gaan op dit unieke aanbod? Wilt u ervaren hoe uw woning nog meer uw 
thuis kan worden?  Contacteer ons meteen voor een afspraak: info@rivetlozano.com.

Wij kijken er alvast naar uit!

Met hartelijke groet,
Julio Rivet

*Aanbod niet cumuleerbaar met andere kortingen of aanbiedingen.
Cheque N°2 kan enkel gebruikt worden na afl oop van de Interior Consult. Per aankoop kan slechts één kortingsbon ingeruild worden.

Cadeaucheque*

C H E Q U E  1

250 EUR
Deze bon geeft u recht 
op 250 euro korting 
op een Rivet-Lozano Interior 
Consult ter waarde van 500 euro.

C H E Q U E  2

250 EUR
Deze bon geeft u recht 
op 250 euro korting 
op een aankoop vanaf 
2 000 euro bij Rivet-Lozano.


