Zelf doen

Voordelen repareren

Droog de was bij voorkeur buiten of op zolder.
Zeker bij mechanische ventilatie heb je geen
wasdroger nodig.

 minder hoge afvalberg;

Maak filters van de wasdroger na elk gebruik
schoon. Reinig ook het tweede filter eens per
maand. Er komt veel stof uit met kans op brand

 minder verbruik van energie en grondstoffen;

Maak het filter onderaan de wasmachine eens
per maand schoon.
Was eens per maand met de (af)wasmachine heet
om oude zeepresten te verwijderen.

 financiële besparing;

 behoud van het vertrouwde artikel;
 soms een leuk verhaal over de reparatie;
 behoud van ambachtslieden in je omgeving.

Wanneer u de stofzak van de stofzuiger vervangt,
maak dan ook het luchtfilter schoon.
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Te vaak wordt een apparaat, kleding
of meubelstuk weggegooid, terwijl er
maar een klein onderdeel van stuk is.
Te snel denkt men dat nieuw kopen
voordeliger is dan repareren.

mogelijk
Repareren is vaker
dan u denkt

Wanneer uw machines op alle 4 poten staan en
waterpas, slijten ze minder hard.
De meeste branden in huis ontstaan door
standbye stand van apparaten. Zet ze daarom
helemaal uit als u ze niet gebruikt.

Stap voor stap naar een betere wereld...

Overleg altijd vooraf met de reparateur
over de kosten Ook als de reparatie niet
slaagt.
Stichting Natuur- en MilieuPlatform
Ermelo kan uiteraard op geen enkele
wijze aansprakelijk gesteld worden voor
de geleverde diensten van de genoemde
bedrijven.

Zelf iets repareren kan ook.
Repareren met hulp en/of advies.
Ga met uw apparaat, meubelstuk of kleding
naar:
Repair Café
Pinel Raadhuisplein 8-10
Ermelo
Elke eerste en derde dinsdag van de maand.
Van 09.30 tot 13.00 uur

Werkgroep Milieu 2014
Contactadres: Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo
website: www.nmpermelo.nl
E-mail: info@nmpermelo.nl

Meenemen ?
Deze folder is ook te lezen op www.nmpermelo.nl

Technische reparaties:
Onderstaande bedrijven hanteren alle het systeem

NO CURE NO PAY

Fietsen en ombouwen fiets naar elektrische fiets, h.h.
(= huishoudelijke) toestellen, audio en video
apparatuur, printers, enz.
Veluws Reparatiecentrum VRC
06-26266466
Herderlaan 24
3851 BD Ermelo
gelderland@live.nl

Klokken, sloten, naaimachines, schakelaars enz.
Hans van Lent
Vollenhovemeen 7
3844 NC Harderwijk

0341-417812

Fijnmetaalbewerking, hard-solderen, klein
mechanica, zoals: klokken, mechanisch speelgoed,
enz.
Wim Offenberg
Dr. Scheurerlaan 26
3853 KB Ermelo

0341-556427
w.e.offenberg@hetnet.nl

Diverse elektro-en elektronische problemen
oplossen.
Hans Jansen
Seringweg 80
3852 GT Ermelo

06-54725253

Kleding en meubel reparaties:
Oude meubels opnieuw bekleden. Vooraf wordt
bekeken of het meubel geschikt is om opnieuw te
stofferen en er wordt een offerte gemaakt.
Proson Meubelstofferen
Paul Krügerweg 43
3851 ZH Ermelo

0341-498240

Kledingreparatie en stomerij
Bulgaria Fashion
Rietlaan 1E
3851 PA Ermelo

06-59062105
akif-ali@hotmail.com

www.proson.nl

Stoffering, boot-, caravan- en loungekussens.
(dus opnieuw bekleden)
Tessa Beugelsdijk
Oude Telgterweg 35a
3851 LV Ermelo

0341 - 564901
06 - 1995 9521

Kledingreparatie, ritsen vervangen, kleding op maat
laten maken.
Prijsopgave vooraf.
Deniz
Stationsstraat 37a
3851 NA Ermelo

0341-795122

Prijsopgave vooraf.
Ermelo kledingreparaties
A. Hosseini
Dr. Holtropstraat 152,
3851 JM Ermelo
www.kledingreparaties-ermelo.nl

0341-560100
06-16096810

U repareert ook?
Dan kan uw adres ook in de folder staan; meldt u dan
aan op info@nmpermelo.nl.

