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DE WINTERSCHILDER LEVERT WEER KNAP WERK!

En geeft 5 keer 2000 euro retour
Wie moet ik hebben om mijn huis te onderhouden? Hoe kom ik aan een goede vakman?
Misschien weerhouden deze vragen u ervan stappen te ondernemen terwijl uw huis
nodig aan een schilderbeurt toe is. Niet nodig, want een offerte is zo aangevraagd en
de schilder of glaszetter neemt u graag alle zorg uit handen. Hoe? Kijk in deze krant
voor de deskundige schilder of glaszetter in uw buurt.
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Hoe? Kijk in deze krant voor de deskundige
schilder of glaszetter in uw buurt.
DA’S KNAP WERK!
Wat mag u nog meer van de winterschilder verwachten? U mag rekenen op een heldere offerte, afspraken die worden nagekomen en een
uitvoering waar u geen omkijken aan heeft. De
winterschilder steekt veel energie in de communicatie met u en doet er alles aan om de
overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat is
wel zo prettig!
MAAK KANS OP 2000 EURO RETOUR!
De Winterschilder geeft deze winter 5 keer
2000 euro retour! Het enig wat u hoeft te doen
is uw factuur opsturen naar FOSAG. Voorwaarde is wel dat het werk minimaal 2000
euro bedraagt en dat het werk is uitgevoerd

door een bedrijf wat lid is van FOSAG. De voorwaarden kunt u lezen op onze site:
www.winterschilder.nl. Ook voor de glaszetwerkzaamheden geldt de 2000 euro retour
actie!

Met winterverven
probleemloos
doorschilderen
Door de sterk verbeterde kwaliteit van de verf kan 's winters buiten schilderen prima.
Problemen die er vroeger ontstonden, hadden vaak te maken met de ontoereikende
kwaliteit van de verf. Door innovatie en doorontwikkeling behoren de meeste problemen
tot de verleden tijd.
Vroeger was er kans op matgeslagen schilderwerk op dagen die ’s ochtends met mist
begonnen en daar ’s avonds mee eindigden.
Dat kwam met name doordat de producten op
oliebasis waren en olie en vocht niet samengaan. Zeker doordat de verf dan langzaam
droogde. Ook waren er geregeld onthechtingproblemen door vocht tussen verf en hout,
vooral bij huizen met enkelglas waar meer
condensvorming optreedt. Dat komt nauwelijks meer voor doordat enkelglas tegenwoordig meestal vervangen is door dubbelglas.
Bovendien gebruiken schilders tegenwoordig
afscherm- en verwarmingssystemen, uitgekiende steigerinstallaties en doorwerkkleding,
waardoor zij ook in winterse omstandigheden
vakwerk kunnen leveren. Hierop wordt ook
nog eens garantie gegeven door de FOSAGIeden. Opdrachten voor buitenschilderwerk in

de herfst of winter? De winterschilder juicht
het van harte toe.
WINTERVERVEN KOMEN
UITSTEKEND UIT DE BUS
Winterverven zijn minstens gelijkwaardig aan
gewone verven. Het bewijs staat zwart op wit
in het COT-rapport Praktijkonderzoek Duurzaamheid Winterschilderwerk. ‘Velen dachten
dat de winterverven toch wat minder uit de
bus zouden komen. Na vier jaar te hebben
gemeten, weten we dat dit niet klopt. Naast
de organisatorische en sociale aspecten, die
altijd een rol spelen bij professioneel onderhoudswerk, is dit het bewijs dat het aan de
technische kant goed zit“, zegt Ben Alblas,
projectmanager Laboratorium van het COT,
een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie voor de bouw en industrie.
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Schilderwerk en onderhoud; zonder problemen in alle seizoenen.
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‘We worden ingepakt’
valt mij op dat
Jan van Hasselt, huiseigenaar: “Het
den ingepakt.
steeds meer panden met afdekfolie wor
n die verderop
Laatst heb ik een schilder aangesproke
mij verteld dat
op de steiger aan het werk was. Hij heeft
in de winter
onderhoud van de woning ook heel goed
s aangewel. Ik heb dat bij mijn beide buren een
kan plaatsvinden. Met afscherming dat
in de wind voor een schildersbeurt. Voor buiten
kaart. Nu hebben we offerte aangevraag
e woning
te sneeuw valt een fraaie, afgeschermd
ter. Ik denk dat wij straks nog voor de eers
straks ongeLekker behaaglijk. En in de zomer zit ik
hebben. We worden helemaal ingepakt.
stoord in mijn tuintje!”
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www.kleverwal.nl

Wandafwerking, glas, sauswerk, levering van materialen e.d.

Klarenbeekseweg 136 - 7381 BG Klarenbeek
Tel. 055-5416088 - Mobiel 06-53654542

STEENTJE BIJDRAGEN AAN BEHOUD VAN VAKMANSCHAP PAST BIJ FILOSOFIE WONINGCORPORATIE

De Nieuwe Corporatie kiest voor
onderhoud in alle seizoenen
De Nieuwe Corporatie is dit jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met
een drietal schilders- en onderhoudsbedrijven om het werk dat zij aan de buitenkant van de woningen verrichten over het hele jaar te spreiden. "Een commitment
dat we onszelf hebben opgelegd om met name schilders 's winters van werk te
voorzien", geeft Jan van der Geest, senior vastgoed adviseur bij De Nieuwe
Corporatie, als reden aan.
"Met name schilders zitten in de winterperiode
krap in het werk. Wij kunnen ze verlichting
geven door werkzaamheden door te laten
lopen", vervolgt Van der Geest. "Het past in
onze filosofie om niet alleen bewoners centraal
te stellen maar ook de bedrijven die meewerken". Het meewerken hieraan dient geen ander
doel dan het maatschappelijk doel, stelt Van
der Geest. Eventueel prijsvoordeel is zeker niet
de reden om tot werkspreiding over te gaan.
"Absoluut niet".
PARTNERSHIP
In de samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit en uitvoering van het werk. De drie bedrijven zijn als het ware samen een partnership
aangegaan met De Nieuwe Corporatie, dat
ongeveer negenduizend woningen bezit. "Ze
werken in gezamenlijkheid aan de kwaliteit en
tegen eenheidsprijzen". Van der Geest heeft
absoluut geen angst dat het buitenwerk in de
winter van mindere kwaliteit is dan schilder-

werk dat in de zomer wordt uitgevoerd.
"Daarover hebben we ons wel laten voorlichten. Ik weet dat we in kwaliteit geen stap terug
hoeven doen. Daarvan ben ik overtuigd en dat
weet ik uit ervaring ook omdat ik het elders ook
heb meegemaakt", zegt de vastgoedadviseur.
KWALITEIT GEWAARBORGD
"Er hoeft geen verschil te zijn tussen zomerwerk en winterwerk en de kwaliteit is gewaarborgd. Bovendien houden de bedrijven bij
elkaar een vinger aan de pols door het partnership". Andere voordelen van het onderlinge
partnership zijn: extra inkoopkracht (door als
inkoopcombinatie te fungeren) en ook qua uitvoering (uitwisseling van personeel bij onderof overbezetting). Van der Geest verwacht dat
het partnership met en tussen de bedrijven als
extra voordeel heeft dat contacten gemakkelijker verlopen. "Omdat je niet eenmalig met
elkaar werkt, maar een samenwerking aangaat. Het moet zich nog bewijzen, maar ik heb
hoge verwachtingen.”
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BURGEMEESTER JOHN BERENDS:

‘Juist nu initiatief nemen’
John Berends leerde van zijn ouders, dat als je iets wilt bereiken, dat je dan zelf
stappen moet zetten. Hij komt uit een familie van kleine ondernemers; o.a. ook een
schildersbedrijf. Zij hebben hem geleerd op zoek te gaan naar uitdagingen en niet
stil te blijven zitten. “Ik moet iets ‘aan kunnen richten’ in mijn werkzame leven”.
Daarom vindt hij dit een uitstekend initiatief
van de schildersbedrijven; de handen ineen
slaan en via de media de inwoners informeren

Op zoek naar
de winterschilder
bij u in de buur t?
Kijk in deze krant!
De winterschilder
buiten in actie!
Onderhoud vindt steeds
vaker in het najaar
plaats. Vraag naar de
extra’s van de winterschilder in uw buurt.

lente
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over de mogelijkheid om een winterschilder in
te huren. Iedereen kent volgens hem het
begrip ‘winterschilder’, maar het is goed om op
deze manier nog eens te benadrukken dat een
schilder het hele jaar door werkt en dat een
winterschilder extra voordelig is. En wie wil in
deze dure tijden geen financieel voordeeltje?
En, zo weet de burgemeester, door het gebruik
van speciale verven is het schilderen in de winter geen enkel probleem meer. Dus hoef je met
het verven van het buitenwerk niet tot het
voorjaar te wachten. Waardoor je dan lekker in
de tuin kunt zitten om te genieten van het
mooie resultaat.
Dat was volgens hem vroeger wel anders. Hij
herinnert zich van zijn ouders, dat ‘de winterschilder’ al sinds 1949 bestaat. Het is na de
oorlog in het leven geroepen om de werkloosheid in de schildersbranche gedurende de wintermaanden te verminderen. Maar toen was
het natuurlijk vooral binnenschilderwerk.
“Mooi dat de nieuwe technieken ons nu een
handje helpen en dat de sector ons met dit initiatief wijst op de voordelen”, aldus de burge-

meester. “Dat bedoel ik nu met zelf stappen
ondernemen. Niet afwachten tot de crisis vanzelf overwaait, maar op zoek gaan naar kansen”. En zeker de laatste jaren komt het ons
bedrijfsleven, aldus de burgemeester, niet vanzelf aanwaaien. “Samen kan men veel berei-

ken en om die reden breng ik dit gezamenlijke
initiatief graag onder uw aandacht. En uiteindelijk profiteren we daar allemaal van. Want
wanneer het goed gaat met de bedrijven, gaat
het ook goed met ons. De economische motor
van de regio moet blijven draaien”.
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“Mijn huis weer
strak in de verf,
ik ben zó tevreden.
Moet je ook doen!”

Er werkt ook een erkende schilder bij u in de buurt!

www.af-erkend.nl

Herfst 2012
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PERSOONLIJKE SMAAK IS BEPALEND

Welke kleur past bij u?
'Kleur is een professioneel onderdeel geworden van het schildersvak', aldus kleurendeskundige Vivian de Klerk. 'Daar hoort als vanzelfsprekend het geven van een kleuradvies
bij.' Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want welke kleur past bij u? Grote verffabrikanten werken op het gebied van kleuradvies vaak samen met Vivian de Klerk van het
grafisch en industrieel ontwerpbureau Color Designers.

Kleur is geen bijzaak meer, maar een hoofdzaak. Daardoor verandert het schildersvak.
Behalve de architect is ook de schilder
immers bekend met het fenomeen kleur.

De Klerk: 'Kleur is een professioneel onderdeel geworden van het schildersvak. Dat
maakt het vak voor veel schilders breder en
interessanter. Zo merk ik dat vooral veel
jonge schilders en zzp'ers hun kleurenkennis graag willen ontwikkelen door onder
meer het volgen van cursussen over kleur.
Het geven van een goed kleuradvies is voor
de schilder nog meer dan voorheen een uitdaging. Het is niet meer voldoende om met
een paar trendy kleurenwaaiers en kleurenstalen naar de klant te gaan. Trends spelen
op de achtergrond zeker nog een rol, maar
voor de uiteindelijke keuze zoeken particulieren en bedrijven naar kleuren en kleurencombinaties die passen bij hun identiteit,
bedrijfscultuur of levensstijl. Het is niet de
trend die bepalend is, maar de persoonlijke
eigenheid en smaak.'
VOORBEELDEN VAN INTERIEURS
Hoe kan de schilder de klant helpen zijn
kleuren te vinden in het grote aanbod? Met
de vele inspiratieboeken hoeft de schilder
het wiel niet uit te vinden. Deze kleuradviesmiddelen helpen de schilder samen
met de klant stapsgewijs naar een persoonlijk kleuradvies.
De Klerk: 'Kleuren uit de boeken en waaiers
worden onderbouwd met foto's van zowel

privéwoningen als functionele ruimten waar
de kleuren zijn toegepast. Dat spreekt tot
de verbeelding. De klant kan dan beter kiezen wat hij mooi of juist lelijk vindt.
Kleurenpaletten zijn zeer nauwkeurig geordend en opgebouwd. Daar zijn nationale en
internationale studies en onderzoeken aan
voorafgegaan. Het neemt de schilder veel
werk uit handen en hij hoeft de klant alleen
nog maar in de juiste richting te sturen door
aandachtig te luisteren en bij de keuzes van
de klant kleurcombinaties en kleureffecten
te zoeken. Laat de klant met de middelen
maar rustig ontdekken wat hij wil. Het maken van een kleuradvies blijkt dan een stuk
eenvoudiger.'
WIT MET ZWART
'De combinatie wit met zwart is weer terug,'

aldus De Klerk. 'Zwarten en witten worden
nu anders gebruikt dan in de jaren zeventig.
Toen werd puur wit naast puur zwart gezet.
Nu is bij de combinatie het gevoel heel
belangrijk. Een koele witte toon wordt bijvoorbeeld naast een warme bruinzwarte
kleur gebruikt. Het levert verrassende resultaten op.’
ZOEK HET CONTRAST OP
‘Aan een basiskleur – dit is vaak wit – kunnen grijs en roze in de woonkamer worden
toegevoegd. Met behang in retrostijl en bijvoorbeeld een vloerkleed wordt het geheel
toch spannend. Houten elementen zoals
plantenbakken en bijzettafels, voegen
warmte en sfeer toe. Dat zie je, dat voel je”,
besluit de designer.
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WANDAFWERKING NODIG?

Schakel de professional in
Met welk materiaal kan ik het best mijn
wanden afwerken en in welke kleur? Ook
daarvoor kunt u prima terecht bij de winterschilders.

Tips voor beter
onderhoud
aan uw woning
- Stel een planning op
Kijk verder dan die ene opdracht, praat met
uw schildersbedrijf over onderhoud op de langere termijn (2 – 5 jaar) en stel gezamenlijk
een tijdsplanning op.

Zij adviseren u graag over de wandafwerking en klaren voor u de klus. Als geen
ander weten schilders wat het best passende materiaalgebruik is en zij zijn helmaal
thuis in kleuren. Zij zijn dan ook hét adres
voor uw wandafwerking.

- Combineer binnen- en buitenwerk
Stel uw eigen onderhoudsplan samen, een
overzicht waarin binnen- en buitenwerk zijn
opgenomen. Zo weet u waar u aan toe bent en
kunt u goede afspraken maken met het schildersbedrijf.

Een advies zou kunnen zijn om te kiezen
voor behang, in papier- of vinylvarianten,
maar ook bijvoorbeeld voor glasweefsel. Dat
heeft bijvoorbeeld als eigenschap dat het
op lelijke wanden een opvullende werking
heeft en scheuren overbrugt. Ook wordt veel
gewerkt met spuittechnieken voor fraaie
resultaten op muren. Vraag er eens naar!

- Maak een complete onderhoudslijst
Maak samen met het schildersbedrijf per
opdracht een complete lijst, een opsomming
van alle zaken die moeten worden geschilderd
en opgeknapt – dit voorkomt meerwerk gedurende de rit en dus extra kosten.
- Bereid het werk goed voor
Bespreek met het schilders- en onderhoudbedrijf welke voorbereidingen noodzakelijk zijn,
denkt u aan ventilatie, eventuele steigerbouw,
in- en uitloop, materiaalopslag, sleutelbeheer,
en dergelijke.
- Evalueer
Evalueer na afloop hoe het onderhoudsproject is verlopen, geef aan in welke mate
u tevreden bent en of er misschien verbeterpunten zijn.

Coating Professionals
De meerwaarde van spuitwerk

De voordelen van spuitwerk

Meiling Meesterschilders

Voor nieuwbouwprojecten en renovatiewerkzaamheden

Het is snel, efficiënt, ziet er superstrak uit en we kunnen

Hoge Eng Oost 27, 3882 TM Putten

kan spuitwerk een grote meerwaarde betekenen. Omdat het

hoogwaardiger lakken dan met de kwast. Ook zijn speciale

Telefoon: 0341-369000

professioneel coaten een enorme tijdbesparing oplevert.

effecten mogelijk, zoals parelmoer en metallics.

E-mail: info@meilingputten.nl

Bovendien krijgen lastig te schilderen materialen als metaal
en kunststof toch de uitstraling die u wenst.

Veel aandacht voor de logistiek

In onze spuiterij kunnen we diverse oppervlakken voorzien

In onze royale bedrijfshallen worden binnenkomende

van een hoogwaardige coating. Zoals bouwmaterialen,

en uitgaande goederen op efficiënte wijze verwerkt.

MEILING

metalen deuren, complete keukens en meubels.

Wij beschikken over drie grote spuitcabines.

SINDS1928.

Herfst 2012
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SCHILDERSBEDRIJF VAN

DE

KRAATS

PARELHOENDER 66, 7335 GS APELDOORN
TEL. 055 - 3556872
MOBIEL 06 - 25311712

Het vertrouwde adres voor:
• Kleuradvies
• Binnen- en buitenschilderwerk
• Wandafwerking
• Glas- en kitwerk

ADRES
Molencatelaan 8a
7339 LM Ugchelen

Paalbergweg 10 Hoenderloo

TELEFOON
055-5422892

Tel. 055 - 378 22 23
www.schildersbedrijfvanhunen.nl
Binnen- en buitenschilderwerk • Nieuwbouw • Onderhoud
Wandafwerking • Leveren en plaatsen beglazing • Kleuradvies

FAX
055-5337797

De Heze 29
7335 BA Apeldoorn
Telefoon 055 - 542 90 30

E-MAIL
berenschotschilderwerken@live.nl

Bescherm uw vastgoed met het VvE
Belang-label
Voor de meeste VvE’en is het schilder- en onderhoudswerk aan het vastgoed het grootste
deel van het onderhoud. Tegelijk is het belangrijk dat dit goed en op tijd gebeurt. Dat
doet u met een AF-erkend schilder- en onderhoudsbedrijf. Dit geeft u zekerheid en een
vertrouwd gevoel. In samenwerking met de Stichting VvE Belang biedt de Stichting AF u
bovendien het VvE Belang-label.
Laat u als VvE groot onderhoud uitvoeren
door een AF-erkend bedrijf, dan profiteert u
van het VvE Belang-label. Dit betekent dat het
schilder- en onderhoudswerk altijd wordt
opgeleverd met een nauwkeurige inspectie
door een onafhankelijk inspectiebureau. Het
VvE Belang-label geeft u zekerheid van kwaliteit. Zo beschermt u uw waardevolle vastgoed
optimaal. Tussentijds kunt u afspraken
maken over controle en inspectie. Drie tot
zes maanden na de oplevering is er een onafhankelijke inspectie voor de kwaliteitstoets.
Bovendien kunnen we u ondersteunen bij uw
meerjarenonderhoudsplanning.

Voordelen
afgeschermd
buitenwerk

- Het buitenschilderwerk wordt beter beheerst.
Bewoners kunnen zomers ongestoord buiten
van het balkon genieten.
- Betere controle over planning en kwaliteit.
Geen of minder tijd- en productiviteitverlies
door weersomstandigheden. De kwaliteit is
constant doordat onder geconditioneerde
omstandigheden wordt gewerkt.
- Behoud van Hollands vakmanschap. Doordat
schilders het hele jaar doorwerken blijft het
vak aantrekkelijk, ook voor jongeren.
Winterwerk zorgt ervoor dat het vakmanschap behouden blijft.

WANNEER IS WELK ONDERHOUD NODIG?
Voor appartementen is het belangrijk om
schilderwerk periodiek te laten uitvoeren.
Daarmee is dit voor veel VvE’en een belangrijke kostenpost die geregeld terugkomt. U
weet dat onderhoud uitstellen tot hogere kosten kan leiden. Maar wanneer is welk onder-

lente zomer herfst winter
houd precies nodig? Wie moet dit uitvoeren?
En wat zijn de kosten? Vraag het ons!
ONDERSTEUNING VOOR VVE’EN
Soms is het voor VvE’en lastig om het overzicht te bewaren en de juiste keuzes te
maken. Daarbij heeft u ook nog eens de wettelijke verplichting tot een onderhoudsfonds.
We ondersteunen u graag in uw onderhoudstaken. Bijvoorbeeld bij de meerjarenonderhoudsplanning. En met het VvE Belang-label
bieden we u zekerheid zonder zorgen. U heeft
de keuze uit ruim 250 schilders-, onderhoudsen glaszetbedrijven die werken onder het VvE
Belang-label. Deze bedrijven vindt u via de
zoekfunctie op www.af-erkend.nl.

Ook de openbare ruimte:
schoon en fris
Leuk zo’n bankje uitkijkend over het water of
in een park! Mits zowel het meubilair als de
openbare ruimte schoon, fris en verzorgd is. Is
het dat namelijk niet het geval, dan nodigt het
niet om daar eens gezellig te gaan zitten.
Voor gemeentes ligt er een schone taak om
hier goed aandacht aan te besteden. Ook
omdat het loont. Want een perfect verzorgde
openbare ruimte is een fraai visitekaartje voor
een gemeente.

SchilderNieuws | pagina 7

Herfst 2012

Vol gas voor starterswoningen
Je eerste huis, daar droom je van. Daar start immers
de toekomst van je leven: huisje en wie weet ook
boompje en beestje. Om die altijd doorgaande
stroom nieuwe kopers een mooie toekomst te verschaffen, zijn voldoende goede passende woningen
nodig. Starterswoningen wel te verstaan.

Een starterswoning vormt het vertrekpunt
van wonen. Daar begin je mee en vervolgens groei je in de loop der jaren met je
woonwensen mee. Als je gezinssituatie en
je budget wijzigen, dan komt vaak de stap
naar een volgende woning om de hoek kijken. Dan waag je de sprong naar een duurdere en grotere tussenwoning of hoekhuis.
Echter, als nieuwkomer op de kopersmarkt,
met vaak een beperkt budget, lonk je naar
een starterswoning. Omdat er steeds weer
nieuwe, veelal jonge mensen, hun eerste
woning kopen is het belangrijk dat deze
volop gebouwd blijven worden.

Te koop, starterswoning…

Wat is nu zo’n starterswoning? Hoe zou zo’n
precies op de doelgroep gebouwde woning
eruit moeten zien?

Binnen precies op maat gemaakt. Dus
bedoeld voor een- of tweepersoonshuishoudens en qua indeling en grootte exact op
die maat gebouwd. Dus ook niet te groot;
geen vier slaapkamers, maar bijvoorbeeld
twee.

lente zomer herfst winter
Een passende buitenruimte. Geen enorme
lap grond met volop ruimte voor diverse
aanbouwen, maar juist genoeg – niet te
veel – ruimte. Zodat een starter uitkijkt naar
een grotere woning met meer buitenruimte
als hij daaraan toe is en zo dus weer plaatsmaakt voor een nieuwkomer op de kopersmarkt.
Geen overbodige franje. Starterswoningen
moet betaalbaar zijn, binnen ieders hand-

bereik zijn. Met dit in gedachte moeten zij
zonder toeters en bellen worden gebouwd.
Alles wat een woning duurder maakt – bijzondere vormen, dure materialen – moeten
achterwege worden gelaten.
Vanzelfsprekend moeten ze wel gebouwd
worden met inachtneming van geldende
eisen en normen, maar beperk het daar dan
ook toe in de bouw….

Herfst 2012
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Bij het uitvoeren van onze
werkzaamheden gaan wij
gestructureerd te werk.
Natuurlijk is elk project
anders en vraagt om een
eigen manier van aanpak.

BEEKLUSTWEG 27 APELDOORN
TEL.: 055 - 533 82 15
SCHILDERWERK
BEHANGEN
SPUITWERK
DUBBELE BEGLAZING

Wilt u ook geen omkijken
meer hebben naar het
onderhoud van uw woning?
Geen telefoontje meer naar
uw schilder, maar het voor
de toekomst gewoon
geregeld hebben?

Met 'n Erkend Schilder bent u
gegarandeerd beter af

DAT KAN NU.
Schildersbedrijf van As kan
voor u als klant een geheel
vrijblijvend onderhoudsplan
samenstellen.

Opleidingscentrum Zutphen
schilderen, stukadoren afbouw & onderhoud

Zit je in de leeftijd van 16-20 jaar en wil je graag Schilder of Stukadoor worden dan
kunnen wij je het volgende aanbieden in een betaalde baan met toekomstmogelijkheden:

•
•
•
•

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1 Assistent Schilder / stukadoor een opleiding van 1 jaar.
2 Medewerker Schilder / stukadoor een 2-jarige opleiding.
3 Gezel Schilder/ Stukadoor een 2-jarige opleiding.
kaderopleiding minimaal 2 jaar.

Tevens verzorgen wij cursussen op maat voor de aangesloten bedrijven.

www.schildersbedrijfvanas.nl

Wil je meer weten? Bezoek dan onze website WWW.SCHILDERSCOOL.NL
Wil je bellen voor een afspraak? 088-0031600 Wil je mailen? zutphen@schilderscool.nl
Wil je langs komen? We zitten aan de Dreef 8a in Zutphen.

Schilder^sCOOL Zutphen
Schilder^sCOOL Zutphen treedt op als werkgever voor leerling-werknemers die een opleiding schilderen volgen. Het kenmerk van een
dergelijke opleiding was, dat de leerling-werknemers een dag per week naar school gaan en vier dagen per week lerend werken bij
een aangesloten Schildersbedrijf. Vanaf heden wordt er gewerkt met een blokkenrooster zodat de
leerlingen alleen in het laagseizoen worden geschoold op de theorie en praktijk.
Het eerste jaar zijn de leerling-werknemers een
periode van vier weken in de praktijkleerwerkplaats en in het tweede jaar eenmaal drie weken
en één week ter voorbereiding voor het examen.
Tussen de genoemde weken zijn de leerling-werknemers werkzaam bij één van de lidbedrijven.
In de praktijkleerwerkplaats krijgen de leerlingen
extra aandacht voor diverse praktische basisvaardigheden onder leiding van vakbekwame
praktijkinstructeurs.
Onder geconditioneerde omstandigheden kan een leerlingwerknemer
daar
naar behoefte bijge-

lente zomer herfst winter

schoold worden. Normaliter doen de leerling-werknemers medio juni van het tweede leerjaar examen. Vanaf heden worden deze praktijkexamens
afgenomen in Zutphen op onze eigen locatie.
Leerling werknemers van Schilder^sCOOL Zutphen
kunnen de volgende opleidingen volgen: niveau 1
Assistent-opleiding (1 jaar), niveau 2 Medewerker
schilder (2 jaar), niveau 3 Gezel (2 jaar) en niveau
4 Kaderopleiding (min. 2 jaar). Elke afsluiting
wordt bekroond door een landelijk erkend vakdiploma. Restauratievaardigheden zoals houten en
marmeren wordt aangeboden in een 10-daagse
cursus in het Opleidingscentrum Zutphen.
In de meeste gevallen zal de leerling-werknemer
aansluitend in dienst treden bij het bedrijf waar
hij/zij voordien via Schilder^sCOOL Zutphen gedetacheerd was. Schilder^sCOOL Zutphen biedt de
leerling-werknemers een Beroeps Praktijk Vorming
Overeenkomst (BPVO) aan voor de duur van de
opleiding, rekening houdend met de bepalingen
van het arbeidscontract en het CAO.
Mocht er bij het inlenende lidbedrijf tijdelijk geen
werk zijn, dan wordt de leerling tijdelijk in goed
overleg opgevangen in de Praktijk Leer Werkplaats
(PLW). Herplaatsing bij een ander aangesloten
bedrijf behoort dan tot de mogelijkheden.
DOORBETAALD
Tijdens de aanvullende scholingsweken in de winterperiode in de PLW wordt het salaris doorbe-

taald. In samenwerking met ROC Aventus, leerbedrijven en SAVANTIS draagt Schilder^sCOOL
Zutphen zorg voor een gedegen, verantwoorde en
brede opleiding, soms is hiervoor (tijdelijke) plaatsing bij meerdere bedrijven gewenst. Leerlingwerknemers worden betrokken bij studiedagen,
projecten en demonstraties. Zij maken kennis met
de nieuwste ontwikkelingen en worden zodoende
breed geïnformeerd.
HET SCHILDERSVAK IS BIJZONDER!
Schildersbedrijven willen graag zelf hun nieuwe
medewerkers opleiden. En zij willen dat vooral
goed doen. Daarom doen de bedrijven dat bij voorkeur samen met Schilder^sCOOL Zutphen. Je kunt
Schilder^sCOOL Zutphen dus zien als een speciaal
schildersbedrijf dat jonge mensen in dienst heeft
en het vak wil leren. Schilder^sCOOL Zutphen is
opgericht door en voor de schildersbedrijven, die
nauw samenwerken om de opleiding zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Bij Schilder^sCOOL Zutphen werken, is leren en
meteen al geld verdienen. Je krijgt een werkgarantie voor de duur van de opleiding. Vanaf november
tot en met april komt de leerling-werknemer middels een rooster terug voor theorie en praktijk aanvullende scholing. Een aangesloten schildersbedrijf is altijd een “erkend leerbedrijf”. Zo word je tijdens de opleiding geholpen door een aantal praktijkbegeleiders die veel van het schildersvak
weten.

HET DIPLOMA IS VEEL WAARD
Aan het einde van de opleiding ontvang je het landelijk erkende diploma. Natuurlijk pas als je het
examen met succes hebt afgerond. Ook wat dat
betreft zit je bij Schilder^sCOOL Zutphen wel goed.
Je leeftijd en vooropleiding zijn belangrijk om te
bekijken op welk niveau je met de Schildersopleiding kunt beginnen.
Natuurlijk kun je aan je decaan om meer informatie vragen. Maar het werkt sneller om gewoon eens
bij Schilder^sCOOL Zutphen op bezoek te gaan,
eens rond te kijken en kennis te maken. Je bent
altijd van harte welkom.
CURSUSSEN VOOR SCHILDERSBEDRIJVEN
Wilt u als bedrijf uw personeel scholen door middel
van maatwerk dan kan dit. Middels de cursuswijzer van Savantis of via de aangeboden cursussen
van Schilder^sCOOL Zutphen willen wij u van harte
uitnodigen. Houtrotreparatie, Kitten of Behangen
zijn een greep uit ons assortiment.

BEL ONS GERUST OF ZOEK ONS OP!
Schilder^sCOOL Zutphen
Dreef 8a, Zutphen, tel: 088-0031600
zutphen@schilderscool.nl,
www.schilderscool.nl
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Nieuwbouw belangrijk voor doorstroming
Als je om je heen kijkt zie je her en der steigers en kranen staan, op bouwplaatsen waar
met man en macht gewerkt wordt om weer nieuwbouw te realiseren. Het is van levensbelang dat dit gebeurt. Stilstand is achteruitgang en daar heeft niemand baat bij.
Zouden er in toekomst niet voldoende
woningen worden gebouwd, dan verpaupert
een dorp of stad. Bovendien is er onvoldoende mogelijkheid voor de inwoners om
door te stromen naar een volgende woning.
Om verpaupering voor te blijven én om
inwoners de mogelijkheid te geven te zijner
tijd een andere woning te betrekken, is het
belangrijk dat er volop gebouwd blijft worden.

Doorstroming in de keten is waar het om
draait. De meeste mensen beginnen in een
kleine woning en groeien zoetjesaan door

naar een grotere en/of duurdere woning. Er
komt gezinsuitbreiding of het inkomen verandert, zodat de wensen en mogelijkheden
wijzigen.
Ook verhuizen mensen omdat ze in een
andere leefomgeving willen wonen. Omdat
ze van baan veranderen, een andere wijk
leuker vinden of een ander type woning
aantrekkelijker. Kortom er is een keur aan
redenen om een andere woning op termijn
te betrekken.
Staat de kleur van nieuwe woning u dan
niet aan? Geen nood, want de vakman verandert het graag van u van kleur.

lente zomer herfst winter
Goed nieuws voor wie van woning verandert,
want al twee jaar nadat de bouw is afgerond
profiteert u van het 6% lage BTW tarief voor
schilderonderhoud!
Verhuist u naar een (andere) nieuwbouwwoning? De AF-erkende schilder adviseert u
graag en staat u met zijn kennis terzijde!

gewerkt aan nieuwMet man en macht wordt-erkende vakman levert
bouw: prima zaak! De AF
graag zijn bijdrage.

PROFITEER!
Al voor woningen ouder dan twee jaar
geldt het lage BTW tarief van
6 % voor schilderonderhoud!

HAAL EEN
SIKKENS QUALITY PAINTER
IN HUIS
www.sikkensschilder.nl

Habeco, dé partner voor de
professionele schilder!!

Apeldoorn

U 6iÀv
U iVÀ>Ìi
U iÀii`ÃV >«
U ÕÌÀiÛ>Ìi>ÌiÀ>i

Amersfoort

Almelo

Arnhem
Doetinchem
Ede
Enschede

Habeco
betrokken verfgrossier
Hoofdkantoor Apeldoorn:
Boogschutterstraat 26, Postbus 1065, 7301 BH Apeldoorn
T (055) 577 23 45, F (055) 578 86 80, E info@habeco.nl

www.habeco.nl

Lelystad
Tiel
Winterswijk
Zwolle

SCHILDERWERK IN OF ROND UW HUIS?
Kies de beste vakman, de Sikkens Quality Painter:
t FFO TDIJMEFS NFU CFXF[FO PQMFJEJOH FO FSWBSJOH
t HFCSVJLU BMUJKE EF CFTUF WFSG WBO 4JLLFOT
t UPU XFM  KBBS HBSBOUJF PQ VX TDIJMEFSXFSL

(B OBBS www.sikkensschilder.nl FO WSBBH FFO
WSJKCMJKWFOEF PGGFSUF BBO %F EJDIUTUCJK[JKOEF TDIJMEFS
LSJKHU BMT FOJHF VX HFHFWFOT )JK CFMU V [P TOFM
NPHFMJKL WPPS FFO PGGFSUF PQ NBBU
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Géén nieuwe keuken Géén nieuwe meubels
Géén nieuwe deuren Zelfs géén nieuwe bloempotten

DE WINTERSCHILDER - voor binnen en buiten

Laat nu uw bestaande interieur perfect spuiten
in iedere kleur, structuur of glans zoals U die wenst!
Uiteraard adviseren wij U hier vrijblijvend bij.

Bel nu voor een afspraak en profiteer deze winter
van de winterschilderkorting.

Winterschilder? 6% BTW tarief?
Bezoek onze website!

6%
TW

Allround in
Vastgoed Onderhoud

B

schilders, behangers en afwerkers

www.teunissenharderwijk.nl

Telefoon 0313-651222 www.bartdijkhof.nl

Loseweg 98, 7315 BH Apeldoorn
Telefoon: 055 - 35 54 599, Mobiel: 06 - 24 81 19 40

Oneerlijke
concurrentie
FOSAG vindt dat sprake moet zijn van eerlijke concurrentie: alle schildersbedrijven moeten zich inschrijven bij A&O Services, ook klussenbedrijven die hoofdzakelijk schilderwerk uitvoeren, binnen geen synthetische producten gebruiken en de arbo wet moet
nageleefd worden. Daar waar nodig zal FOSAG ook stappen ondernemen om valse concurrentie tegen te gaan.

Een voorbeeld daarvan is de afspraak in de
cao dat we beter zullen kijken naar de naleving van onze cao en de werkingssfeer van
onze cao. FOSAG is bezig om deze afspraak
uit te werken. Dat doen we gezamenlijk met
de vakbonden.
Ook de wetgever draagt zijn steentje bij.
Bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav). Het doel van deze wet is om de
Nederlandse arbeidsmarkt te beschermen.
Daarom zijn er regels opgesteld wanneer je
vreemdelingen mag laten werken in

waarom
de beste
schilders
voor sigma
kiezen

Nederland. Het gaat hier dan wel om werknemers, niet om zelfstandigen. Die zijn uitgezonderd van deze wet. Vreemdelingen
mogen alleen in Nederland werken als er
onvoldoende aanbod is van werknemers uit
Nederland en de landen van de zogenaamde Europese Economische Ruimte (EER). Bij
de EER horen de landen van de Europese
Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer
van werknemers, met uitzondering van
Bulgarije en Roemenië.

lente zomer herfst winter
Een ander doel is de bestrijding van misstanden, zoals illegale tewerkstelling. Werkgevers die iemand illegaal te werk stellen,
betalen meestal geen belastingen en premies. Hierdoor hebben ze een kostenvoordeel ten opzichte van hun collega’s die zich
wel netjes aan de regels houden. Als ze dan
toch gepakt worden is de boete € 8.000,per illegale werknemer.

goede
dekking

prettig
werken

ruimste
keuze

en
MAAR LET OP: ook de par ticulier
te
de eenmanszaak kunnen een boe
mer
krijgen als zij een illegale werkne
elijk
nam
t
geld
laten werken! De wet
ook voor hun als zij iemand illegaal
al
voor hun laten werken. In dit gev
bedraagt de boete € 4.000,-.
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Sigma
verkooppunt

mooi
resultaat

alle
seizoenen
vertrouwde
kwaliteit
eerlijk
advies

nul
graden

bolle
glans
goede
vulling

allerbeste
bescherming

sneller
droog

mooie
vloei

droogt
vlot
perfecte
kleuren

prima
sigma

goed
schuurbaar

geen
toevoegingen
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SPECIAAL VOOR VVE’S: CENTRAAL AANSPREEKPUNT, ONDERHOUDSBOEKJE, WEBSITE EN ONAFHANKELIJKE INSPECTIE

Extra voordeel voor VvE’s aangesloten bij VvE Belang
Iedere Vereniging van eigenaren (VvE) is sinds 1 mei 2008 verplicht om een reserveFonds te hebben gevormd voor (groot)onderhoud. Om hen te helpen kunnen VvE’s die
zijn aangesloten bij VvE Belang voor vragen over onderhoud en klachten terecht bij een
centraal loket. Ook kunnen ze een onderhoudsboekje gebruiken en is er een website
voor het aan- en afmelden van onderhoudswerk.
De branche-erkende schilders- en onderhoudsbedrijven die deelnemen aan de AF-Erkenningsregeling, helpen zo de georganiseerde VvE’s achterstallig onderhoud uit te voeren. Dat is erg
belangrijk, sinds de nieuwe Appartementenwet
van mei 2005, waarin staat dat de VvE’s een
potje voor achterstallig onderhoud moeten hebben. Tot die wettelijke maatregel besloot de
overheid door het grootschalig achterstallig
onderhoud bij VvE’s in Nederland. Volgens
onderzoek van Trendbox had 47 procent van de
kleine VvE’s (tot vijf appartementen) helemaal
nog geen reservefonds ingesteld en was daar
ook niet mee bezig. Naast genoemde zaken als
website, onderhoudsboekje en vragen loket,
wordt elk opgeleverd schilderwerk bovendien
geïnspecteerd door het onafhankelijk bureau
Overvoorde & van Tilborg.
De stichting AF-Erkenningsregeling is de enige
schilders- en onderhoudsorganisatie in Nederland die werkt met leveringsvoorwaarden over-

Vereniging Eigen Huis: positief
Vereniging Eigen Huis is positief. Winterwerk
vraagt wel om extra communicatie met de
bewoners en extra maatregelen. Als goed
wordt ingespeeld op de omstandigheden, professioneel wordt afgedekt en speciale verf
wordt gebruikt, zijn lage temperaturen geen
bezwaar meer, zo stelt de vereniging.

eengekomen met Vereniging Eigen Huis en de
Consumentenbond. Daarin zijn garanties van
bedrijven, geschillenregeling en nakomingsgarantie van de Stichting AF geregeld. De Stichting
AF-Erkenningsregeling is opgericht in 1995 door
FOSAG, de brancheorganisatie voor schilders-,
onderhouds, metaalconserverings- en glasbranche en telt ruim vijftienhonderd erkende bedrijven door heel Nederland.
TIP: STEL CONCRETE VOORWAARDEN OP
Afgelopen jaren zijn bij VvE’s diverse proefprojecten uitgevoerd. Uit de evaluaties blijkt dat de
voorbereidingsfase erg belangrijk is. Zo helpt het
wanneer de VvE bij het aanvragen van offertes
concrete voorwaarden stelt aan de opdracht.
Bijvoorbeeld:
- duur van de werkzaamheden in overleg
- minimale onderbreking door weersomstandigheden (afgeschermd werken)
- goed overleg over de planning van de werkzaamheden met bestuurslid VvE
- goed en tijdig communiceren over openzetten
van ramen met de bewoners
- omgeving schoonhouden
- minimale overlast voor bewoners en omwonenden.
DE WINTERSCHILDER EN DE VVE
De winterschilder komt in actie zodra de herfst
zich aandient. Hij is actief tot eind maart. Elke

lente zomer herfst winter
onderhoudsopdracht wordt tot in de kleinste
details verzorgd. Professionele materialen en

Verhuur, verkoop en
service van hef- &
hoogwerksystemen

speciale verven behoren tot de standaarduitrusting van de winterschilder.

sĞƐƟŐŝŶŐĞŶ͗
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Alpas Hendrion, dé specialist in uw regio, biedt u
een zeer brede range aan hoogwerkers en intern
transport materieel. Heeft u een klus waarbij u
niet weet welke hoogwerker u het beste in kan
zetten? Alpas Hendrion gaat voor u de situatie
bekijken en brengt een passend advies uit.
Snel, vakkundig, veilig, en – minstens zo
belangrijk - altijd met een persoonlijke touch.
Naar welke hoogte u ook wilt, Alpas Hendrion
helpt u elke afstand te overbruggen. Overigens
zonder hoogtevrees. Horizontaal, verticaal, met
Alpas Hendrion komt u altijd vooruit.
Of zoals we zelf zeggen :

Alpas Hendrion, altijd binnen bereik!
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Onze vestiging in Apeldoorn gaat verhuizen !
Per 1-1-2013 ontvangen wij u graag in ons
nieuwe pand aan de Nagelpoelweg 55 te
Apeldoorn.
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apeldoorn@schildersbedrijf.com

DE WINTERSCHILDER:

Bekend uit de
dikke Van Dale
De Winterschilder levert weer Knap werk. De nieuwe winterschildercampagne is weer van start gegaan. U heeft de spots vast al wel
gehoord op de radio. De Winterschilder is een volkomen ingeburgerd
begrip. Maar liefst 75 procent van alle Nederlanders kent de
Winterschilder. Het woord is ook opgenomen in de dikke Van Dale.
"De winterschilder is de huisschilder die in de winter schildert", zo
staat omschreven in Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal.

MAAK KANS OP
2000 EURO RETOUR!
De Winterschilder geeft deze winter 5 keer
2000 euro retour! Het enig wat u hoeft te
doen is uw factuur opsturen naar FOSAG.
Voorwaarde is wel dat het werk minimaal
2000 euro bedraagt en dat het werk is uitgevoerd door een bedrijf wat lid is van FOSAG.
De voorwaarden kunt u lezen op
www.winterschilder.nl. Ook voor de glaszetwerkzaamheden geldt de 2000 euro retour
actie!
De Winterschilder is een initiatief van branchevereniging FOSAG. FOSAG pleit voor het
beter spreiden van het onderhoud over het
hele jaar. Met als inzet behoud van het vak-

DE GOEDE VAKMAN
LEVERT ZIJN
SCHILDERWERK
GRAAG OP!

manschap, een stabiele kostprijs, een betere
planning en 's zomers ongestoord genieten
van tuin of balkon. De Winterschilder
past precies in dat plaatje.
KWALITEITSGARANTIES
De Winterschilder is voor
binnen én buiten. Ja ook
buiten, want tegenwoordig kan praktisch het
hele jaar rond buiten worden geschilderd door de
sterk verbeterde verf en door
afschermtechnieken.
Met dezelfde kwaliteitsgaranties.
Het beeld dat alleen van half maart tot half
oktober buiten kan worden geschilderd is
dus volkomen achterhaald.

lente zomer herfst winter
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Vrienden van de

Winterschilder
De Winterschilder werkt met de beste materialen en
professionele verfproducten.
Ook in de wintermaanden bieden die verfproducten de beste
zekerheid als het gaat om kwaliteit en bescherming.
De hieronder genoemde verffabrikanten ondersteunen de
Winterschilder campagne als ‘vrienden van de Winterschilder’.
De Winterschilder levert, ook met deze verf, weer Knap werk!

Herfst 2012

VAKMANSCHAP, VERTROUWEN, KWALITEIT ÉN GARANTIE

De AF-Erkenningsregeling
Als je onderhoudswerk uitbesteed, wil je verzekerd zijn van vakmanschap, kwaliteit en
garantie. Kies daarom voor een AF-erkende vakman, want die werkt volgens de kwaliteitsnormen van de AF-Erkenningsregeling. U kunt uw Erkende Schilder of Glaszetter
direct herkennen aan het logo.
De AF-Erkenningsregeling bestaat sinds
1995 op initiatief van de FOSAG. Aan de AFErkenningsregeling kunnen alleen schilders-,
glas- en afwerkingsbedrijven deelnemen die
in het bezit zijn van de benodigde vak- en
bedrijfstechnische diploma's. Dat biedt u zekerheid op het gebied van vakkundigheid en
betrouwbaarheid. Zodat u verzekerd bent van
de kwaliteit van het opgeleverde werk, de service en de garantie van de vakman waarmee
u in zee gaat. In Nederland zijn ruim veertienhonderd AF-erkende bedrijven actief.
Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren
(VvE)? Dan bent u volgens Nieuwe Appartementswet sinds 1 mei 2008 verplicht een
reservefonds groot onderhoud te hebben
opgebouwd. Als VvE heeft u er belang bij aangesloten te zijn bij de belangenorganisatie
VvE-Belang. Als u dat bent, kunt u gebruik
maken van de exclusieve afspraken tussen
VvE-Belang en de AF-Erkenningsregeling over
de uitvoering van groot

onderhoudswerk. Zo wordt elk groot onderhoudswerk, dat wordt uitgevoerd vanuit uw
reservefonds, geïnspecteerd op de uitgevoerde kwaliteit.
Ook is er een boekje beschikbaar met heldere tekst en uitleg over het hele traject van een
groot schilder- en onderhoudswerk. Daarin
staan onder meer de selectie van het juiste
bedrijf, de offerte, de oplevering tot aan financieringsvormen van het onderhoud en een
meerjarig onderhoudsplan of –abonnement
Een groot aantal bedrijven biedt meerjarige
onderhoudsabonnementen aan, waarbij de
kosten maandelijks verspreid worden en het
schilder- en onderhoudswerk bij voorbaat al
jarenlang vooruit op de agenda staat. Niet
alleen interessant voor particuIiere woningbezitters, maar ook voor een Vereniging van
Eigenaren.
Vraag naar de mogelijkheden bij uw
Erkende Schilder of Glaszetter!

lente zomer herfst winter
Voor onderhoud en schilderwerk op moeilijk te bereiken plaatsen schakelt u natuurlijk de hulp
van de vakman in.

Schilderwerk • Behangwerk
Monumenten onderhoud
Deventerstraat 107 - 7322 JM Apeldoorn
Tel. 055 - 366 71 60 - info@jonker-schilders.nl

www.jonker-schilders.nl

Watermanstraat 37
Postbus 4161
7320 AD Apeldoorn
Tel. 055-3664679
info@vandenbergschilders.nl
www.vandenbergschilders.nl
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Telefoon:

Adres:

Pc/plaats:
(Prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.)

Winnaar Reischeque
Schildernieuws 2011
De heer Lelieveld uit Apeldoorn heeft vorig jaar de
reischeque van SchilderNieuws gewonnen. Uit handen van Teun Eekhuis van FOSAG, afdeling
Apeldoorn en omstreken, ontving hij de cheque van
500 Euro. Waag ook een kans en doe mee met de
puzzel van dit jaar. Net als vorig jaar kunt u weer
een reischeque ter waarde van 500 Euro verdienen.

Puzzel mee en win een
reischeque t.w.v. € 500,Hier ziet u twintig vakjes met daarin gedeeltes uit advertenties uit deze krant, sommigen staan gespiegeld of op de kop! Vul in wie u denkt te herkennen. Wanneer u de
namen van de bedrijven heeft gevonden, kunt u de oplossing (vóór 16 december 2012)
opsturen naar: Nijsen Media BV, Ketelboetershoek 25, 7328 JE Apeldoorn.

..belastbaarheid voor matte oppervlakken.
Met Vetrolux ELF 3100.
De eerste effectieve bescherming tegen het „schrijfeffect“.

NIEUW!
Zodat mat
ook mat
blijft!

Matte wanden in particuliere en openbare ruimtes: trendy, mooi en goed. Maar pas op, als er iets langs de matte oppervlakken met intensieve kleuren schraapt! Al snel doet zich dan het probleem van het schrijfeffect voor: er ontstaan lichte plekken en strepen die ook niet meer verdwijnen. Vetrolux ELF 3100 met zijn speciale hoogtransparante functionele vulstoffen
vermindert dit effect duidelijk. En dat geeft de verfwereld een enorme vormgevingsvrijheid bij het realiseren van matte oppervlakken. Efficiënt en op een betrouwbare manier. Wat wilt u nog meer?
www.brillux.nl /vetrolux
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Grote diversiteit nieuwbouw
De tijd dat hele series woningen dezelfde buitenkant hadden, is voorbij. Diversiteit is de
trend. Zo staan in het Woudhuis en Osseveld veel woningen die heel verschillend ogen.
Op de ene plek word je verrast door een trapgevelachtige buitenkant, elders tref je rietgedekte woningen met gebroken kap en weer
ergens anders staat houtskeletbouw of een
zeer strak vormgegeven woning.
Al die woningbezitters (van woningen ouder
dan twee jaar) profiteren van het lage BTW
tarief van 6% voor schilderwerk. Reden te
meer dit uit te besteden aan de vakman.

Bel de AF-erkende schilder voor kwalitatief schilderwerk. Vertrouwd, en vakmanschap verzekerd!

lente zomer herfst winter
de één met
Grote keur aan woningen:
ander
een modern uitstraling, de
t een
me
ers
nostalgisch en weer eld
.
bijzondere dakvorm

SchilderNieuws, een initiatief van
FOSAG-schilders uit uw buurt
FOSAG is dé ondernemersvereniging van onder meer de
schilders en glaszetters. Koninklijke Vereniging
Federatie van Ondernemers in het Schilders-,
Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Zo heet de FOSAG voluit.
De vereniging heeft bij het honderdjarig
bestaan het predikaat Koninklijk toegekend
gekregen. Intussen bestaat de vereniging al
meer dan 130 jaar. Tegenwoordig staat
FOSAG voor Ondernemersvereniging schilders-, onderhouds-, metaalconserveringsen glasbranche. FOSAG is landelijk actief
via sectorverenigingen, regionale en plaat-

selijke afdelingen. FOSAG telt meer dan
2.800 leden. Die variëren van ondernemers
zonder personeel tot aan multifunctionele
vastgoedonderhoudsbedrijven, werkzaam
op zowel de particuliere als de zakelijke
markt. De bedrijven zijn goed voor een gezamenlijke omzet ruim 3,2 miljard euro.
Daarmee vertegenwoordigt FOSAG circa

Colofon
Initiatief: FOSAG afdeling Apeldoorn eo
Redactie: Fulco de Vente FOSAG en FOSAG
afdeling Apeldoorn eo
Tekstbijdragen: 2 in Beweging
Fotografie: FOSAG
Opmaak: Nijsen Media BV
Druk: Wegener Nieuwsdruk Gelderland
Verspreiding: Direct Verspreidingen
negentig procent van de totale brancheomzet. Bij de aan gesloten bedrijven zijn zo'n
22.000 medewerkers actief. De vereniging
kent de branche door en door; sterker nog:
is de branche.

De winterschilder
voor binnen en buiten
Schildersbedrijf
sinds 1953

Wij zijn er
klaar voor!
U ook?

info@stevenjansen.nl • 055 5424079

gebr. van beek b.v.
Schilders-, behangers- en glaszetbedrijf

Vakschilders voor
grote en kleine
projecten
Wij werken voor:
Particulieren & bedrijven
Woningstichtingen
VvE’s
Gemeenten
Aannemers

Radeweg 19
8171 MD Vaassen
Tel: 0578-575968
mail@projectschilders.nl
www.projectschilders.nl

Engelanderweg 61
Beekbergen
tel.nr. 055-5061209

schilders,
behangers en
afwerkers
Loseweg 96
Apeldoorn
055-521 98 82
06-546 870 42

&ABER BIEDT

DE SCHILDERSBRANCHE
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN OM
WINTERWERKELOOSHEID TEGEN TE GAAN

DAS Nederland Zwolseweg 502b 7345 AN Wenum-Wiesel
0ERSOONLIJKE PERSONEELSDIENSTEN IN DE SCHILDERSBRANCHE

Telefoon +31 55 534 65 62 info@das-nederland.nl www.das-nederland.nl

WWWFABERPERSONEELNL \    

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors,
waarvoor onze hartelijke dank!

MAAK KANS OP

Laat nu uw huis binnen en/of buiten schilderen en maak kans
op €2000,- retour. Vraag uw Winterschilder naar de voorwaarden.

