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‘We weten dat we een 
KWALITEITSKAST krijgen’

“De kale muur in onze woonkamer wilden we 
graag benutten voor een boekenkast. Maar wel 
één op maat. Daarvoor hebben we diverse offertes 
opgevraagd. Uiteindelijk kozen we voor J&B Kasten 
uit Arnemuiden. Misschien niet de goedkoopste, 
maar in onze ogen zeker wel de beste.”

Leendert en Julia Goedbloed uit Vlissingen zijn enthousiast 
over de samenwerking met Joost Meulmeester van J&B 
Kasten. “Wat wij bijzonder prettig vinden, is dat we te 
maken hebben met één contactpersoon: Joost. Hij voerde het 
eerste gesprek met ons, hij komt meten en hij is degene die 
de kast uiteindelijk maakt en plaatst. Dat werkt bijzonder 
prettig. Daarbij hebben we gemerkt dat hij tamelijk 
perfectionistisch is. De woonkamermuur bijvoorbeeld liep een 
klein beetje schuin weg, maar Joost zorgt er dan toch voor 
dat het tot op het kleinste detail past.”

Nieuwe slaapkamer 
Omdat de ervaringen zo goed zijn, schakelen Julia en 
Leendert J&B Kasten opnieuw in bij de restyling van de 
slaapkamer. Het ontwerp, dat werd gemaakt door een 
professionele interieurontwerpster, spreken ze volledig met 
Joost door. “Het is echt fijn; je maakt het bijna samen. 
Alles is mogelijk qua kleuren en stijl. Verder denkt hij 
op een goede manier mee in oplossingen. Het resultaat is 
fantastisch.” 

Eigen werkplaats 
In de slaapkamer is de achterwand gemaakt met de Finsa 
Studio Collectie. De deuren en kasten aan de andere zijde 
zijn gemaakt met watervast gespoten MDF en leuke leren 
grepen. “Voor het werk hadden we ongeveer een week gepland, 
maar Joost was binnen drie dagen klaar. Ideaal is dat hij veel 
voorbereidende werkzaamheden in zijn eigen werkplaats kan 
doen. Zo is het een kwestie van alles hier in elkaar zetten.” Julia 
en Leendert zijn zo tevreden dat Joost inmiddels in vrijwel ieder 
vertrek wel timmerwerk heeft verricht. “Wat ons betreft zijn de 
sleutelwoorden eerlijkheid, kwaliteit en onderling vertrouwen. 
Het is erg prettig om op zo’n manier zaken met elkaar te kunnen 
doen. Bovendien, Joost is een vakman. Het wordt gegarandeerd 
mooi.”

Wil je een indruk krijgen? Bezoek onze website.
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