
Tafel met twee banken en twee stoelen   
Vurenhouten combinatie: kruispoottafel, twee banken met 

rugleuning, twee stoelen zonder armleuningen. 

Geschilderd in de kleur ivoorwit. Vanaf 1219,–

Jacquemijns 
M E U B E L E N

Uniek vakwerk!

Vurenhouten vierkante 
tafel, ivoorwit geschilderd, 
120 x 120 cm, vanaf 

 349,–

Koloniale buffetkast, zwart, 
met separaat buffet, glazen 
draaideurtjes en kuif.  
Prijs op aanvraag.

Vurenhouten picknicktafel, 
geschilderd , 180 x 170 cm, 
demontabel, vanaf
  

 
695,–

Klassieke sidetable met 
laden, 80 x 120 x 40 cm  
(hxbxd). Prijs op aanvraag. 

Tafel met twee banken en twee stoelen   
Vurenhouten combinatie: schragentafel, boerenbank, bank met 

rugleuning, twee stoelen met armleuningen. 

Geschilderd in de kleur steenblauw. Vanaf 1039,–

Bij ons bent u op het juiste adres voor op maat ge-
maakte meubelen, zowel voor binnen- als buitens-
huis, zoals kasten, banken, tafels, stoelen, sidetables, 
bloembakken enz. Al onze meubelen zijn gemaakt van 
de houtsoorten vuren of meranti.
Meubelen kunnen blank, geolied, gegrondverfd of ge-
schilderd, in iedere kleur die u wenst, geleverd worden.

Tenslotte kunt u iedere mogelijke combinatie van 
tuinmeubelen samenstellen. Daarnaast is er altijd de 
mogelijkheid om tuinmeubelen naar eigen ontwerp te 
laten maken.
Neem vrijblijvend contact met ons op, telefonisch of 
via e-mail, voor ontwerpen, prijzen en levertijden.
Zie ook onze website: www.tuinmeubelen-tgooi.nl



Tafel met zes stoelen   
Vurenhouten combinatie: kruispoottafel, vier stoelen met armleuningen, 

twee stoelen zonder armleuningen. Kruisonderstel. 

Geschilderd in de kleuren ivoorwit en griffelgrijs. Vanaf 1145,–

Jacquemijns 
M E U B E L E N

Uniek vakwerk!

Meranti bank zonder arm-
leuningen, geolied. Extra 
breed: 260 cm. Prijs op 
aanvraag. 
 

Vurenhouten stoel, geschil-
derd, met of zonder arm-
leuningen, vanaf
  

 
109,–

Vurenhouten bijzetbankje, 
geschilderd, diverse afme-
tingen en modellen, vanaf
  

 
79,–

Bloembakken, geïmpreg-
neerd, vanaf 
  59,–

Tafel met vier stoelen   
Vurenhouten combinatie: schragentafel, vier stoelen zonder  

armleuningen. Geschilderd in de kleur lommergroen.  Vanaf 659,–

Openingstijden:
Maandag     gesloten
Dinsdag     gesloten
Woensdag  12:30 - 17:30 uur
Donderdag  12:30 - 17:30 uur
Vrijdag  12:30 - 17:30 uur
Zaterdag  12:30 - 17:00 uur

Wilt u op andere tijden langskomen 
om te kijken, dan kunt u ons bellen 
of mailen voor een afspraak.
Alle prijzen in €, inclusief BTW
Levertijd: na overleg
Bezorging in de regio: afleverings-
kosten € 15,– per bestelling

Fa. J. Jacquemijns & Zn.
Noordereinde 66B
1243 JJ ‘s-Graveland (Wijdemeren)

Telefoon: 06 53842329
Email: jacquemijns@tuinmeubelen-tgooi.nl
www.tuinmeubelen-tgooi.nl


