
Wesley van der Veen stamt uit een 
bekende Haagse koopmansfamilie 
en is al jaren een bekend gezicht op 
de Haagse markt aan de Herman 
Costerstraat. In zijn vaste kraam 
173-174 verkoopt hij al jaren pro-
ducten met de laagste prijsgarantie.
Mensen die te ver van de Haagse 
markt wonen, kunnen ook terecht 
in de fraai ingericht showroom op 
bedrijventerrein Zwethove. Hier 

kan men zijn keuze maken uit 500 
verschillende stoffen. Tevens is 
Wesley’s Deco & Interieurstof-
fen dé specialist op het gebied van 
vouwgordijnen.

Lichtval en geluidsdemping
Wesley: “Gordijnen en vitrage bren-
gen de sfeer in huis. Ze geven warm-
te en het thuisgevoel. Daarom is de 
juiste keuze van stof en kleur zo be-

langrijk. Tevens zorgen gordijnen en 
vitrage voor een bepaalde lichtval en 
geluidsdemping in de kamers.”

Deskundig advies
In de overzichtelijk ingerichte show-
room van Wesley’s Deco & Interi-
eurstoffen worden de klanten met 
een kopje koffie of thee ontvangen. 
Door ervaren medewerkers worden 
zij te woord gestaan en van deskun-
dig advies voorzien.

Alle materialen zijn direct uit voor-
raad leverbaar. In het eigen naaiate-
lier worden de gordijnen en vitrages 
vakkundig op maat gemaakt en bin-
nen 14 dagen geleverd.

Vrijblijvend een bezoekje
Wesley’s Deco & Interieurstoffen 
biedt haar klanten vele voordelen. 

Daarom is het een ware aanrader 
om Wesley’s Deco & Interieurstof-
fen eens vrijblijvend een bezoekje te 
vereren!

Openingstijden
De showroom van Wesley’s Deco & 
Interieurstoffen is gevestigd aan de 
‘s-Gravenzandseweg 62G in Wate-
ringen (vlak voor  Hornbach tegen-
over Citybox). GSM 06-53560796 of 
06-51952828.
Website: wesleysdeco.nl.

De openingstijden zijn op dinsdag 
t/m zaterdag van 10.00-16.00 uur. 
Pinapparaat aanwezig.Gratis par-
keergelegenheid voor de deur.

Naar Wesley’s Deco & Interieurstoffen 
voor de scherpste prijzen!
Wesley’s Deco & Interieurstoffen voert de grootste collectie gordijnen, 
vitrage en meubelstoffen tegen groothandelsprijzen. En dat is niet ver-
wonderlijk want dit bedrijf importeert zelf. Zo wordt een marge overge-
slagen en die wordt niet doorberekend aan de klant. Vele koopjesjagers 
die hun huis sfeervol hebben ingericht, hebben hun weg naar  Wesley’s 
Deco & Interieurstoffen weten te vinden!

Laagste prijsgarantie!
•	Specialist	in	vouwgordijnen
	 en	draperieën

•	Rechtstreeks	van	fabriek
	 naar	consument

•	Vakkundig	gemaakt	en
	 geleverd	binnen	14	dagen

•	Eigen	naaiatelier

•	Alles	uit	voorraad	leverbaar

www.wesleysdeco.nl
(06) 53 56 07 96

(06)	51	95	28	28

Showroom:
‘s-Gravenzandseweg	62g,	Wateringen

Haagse	Markt,	Kraam	173	-	174

aan	de	Herman	Costerstraat,	Den	Haag

AANBIEDING

Duits	Voile	“Strijkvrij”

290	hoog	inclusief	loodveter

Slechts	6,-	p/m

‘s-Gravenzandseweg	62g
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