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Cor van Laar

KOZIJNTECHNIEK
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Foto: Scheveningen, Westduinweg 73, Anno 1985

Welkom bij Cor van Laar Kozijntechniek!

Sinds 1982 is Cor van Laar actief met kozijnen! De wortels liggen in het dorp
Scheveningen waar ambacht en vakmanschap van oudsher hoog in het vaandel
staan. Geruime periode hebben wij u mogen adviseren vanuit de showroom aan de
Westduinweg 73 in Scheveningen (foto). Door de aanhoudende vraag en groei van
ons bedrijf zijn wij uit ons ‘hoekje’ gegroeid en inmiddels verhuisd!

Wij zijn verheugd u vanaf heden te mogen verwelkomen op onze nieuwe locatie in
Wassenaar, waar wij u graag vrijblijvend informeren over onze producten en u kunt
blijven kiezen voor kwaliteit!

Als je al sinds 1982 mag doen
wat je doet, doe je iets goed!
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Kiest u voor Cor van Laar dan kiest u voor service en kwaliteit!

Laat u vrijblijvend adviseren en misschien vind u de oplossing voor uw woning of project
wel bij ons. Of u nu kiest voor een kunststof-, aluminium of houten kozijn, Cor van Laar
kan het aan u leveren en/of voor u plaatsen. Ook voor serres, dakkapellen en isolatieglas
bent u bij ons aan het juiste adres.

De locatie
Vanaf de nieuwe locatie kunnen wij u nog beter voorzien van informatie en worden
de lijnen korter. Volledig gericht op en klaar voor de toekomst! De verhuizing
betekend naast meer ruimte en mogelijkheden ook het fysiek samenvoegen van de
service-afdeling Kozijn Service Nederland en de nieuwe kozijnen-tak Cor van Laar
Kozijntechniek.
Vrijblijvend advies
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om de situatie te bekijken en samen met u
de wensen en mogelijkheden te bespreken. Uiteraard bent u ook meer dan welkom
op ons nieuwe complex, van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur, aan de
Waalsdorperlaan 22C te Wassenaar.

Kozijnen
Bij de renovatie van uw woning moet u de keuze voor het materiaal en de wijze van
afwerking zelf maken. Om u hierbij te helpen hebben wij ervaren adviseurs die u
graag de voordelen, nadelen en verschillen in uitvoering en kwaliteit uitleggen.
Hierbij zal rekening worden gehouden met uw wensen en het budget. Alle kozijnen
en materialen worden vervaardigd onder het KOMO keurmerk en voldoen hiermee
aan de gewenste eisen, kwaliteitsnormen en weerstandsklasse.

Materialen
Kozijnen kunnen in verschillende materiaalsoorten worden vervaardigd en
afgeleverd, de combinatie tussen uw wens en de uitstraling van het pand bepalen
de keuze. Of u nu kiest voor een houten, kunststof of aluminium kozijnen bij Cor van
Laar kiest u voor service en kwaliteit. Surf naar onze site www.corvanlaar.nl voor
een uitgebreide uitleg van de mogelijkheden of neem contact met ons op voor een
vrijblijvende afspraak via 070-3585994 of info@corvanlaar.nl

Duurzaamheid
Duurzaam leven en jezelf bewust zijn van deze definitie staat bij ons centraal.
Cor van Laar streeft naar duurzame ontwikkelingen en producten daarnaast hebben
wij een eigen milieustraat waar afval wordt gescheiden en maximaal zal worden
gerecycled. Een beter milieu begint bij uzelf; nieuwe kozijnen en de juiste beglazing
zorgen daarbij voor een grote sprong vooruit!

Service
Voor het verhelpen van calamiteiten bij inbraak of lekkage, preventief onderhoud en
reparatiewerkzaamheden hebben wij een deskundige service-afdeling. Bij Kozijn
Service Nederland kunt u terecht voor service aan alle soorten en materialen
kozijnen, ook als Cor van Laar deze niet heeft geplaatst. Geheel merkonafhaneklijk;
dus ongeacht het materiaal of profiel, er is altijd een passende oplossing.
Garantie
Wij geven 10 jaar garantie op onze kozijnen en montage, u staat er misschien niet bij
stil, maar garantie is bij ons echt iets waard; Wij bestaan sinds 1982!

Waalsdorperlaan 22c
2244 BN Wassenaar
Telefoon (070) 358 59 94
info@corvanlaar.nl
www.corvanlaar.nl

