
JOURE – Midden in het centrum van Joure staat de Jouster Toren (Fries: Jouster Toer), 
oorspronkelijk een kerktoren, in de tijd van Napoleon tot uitkijktoren gepromoveerd. 
Dat is nog steeds de reden dat niet het kerkbestuur maar de gemeente opdrachtge-
ver is van het onderhoud. Voor de schilders van Domien Silvius Spuit- en Schilder-
werk uit Joure was het in het winkelgebied oppassen geblazen bij het manoeuvreren 
met de hoogwerker in de beperkte ruimte. Een week lang zijn Foppe de Jong en Do-
mien Silvius (foto) op een hoogte van ongeveer 30 meter bezig geweest met het bij-
werken van het schilderwerk. De witte belijning op de toren moest worden hersteld 
en ook de betonnen omloop was aan onderhoud toe. 

Voorzitter Willy Swinkels (Swin-
kels glas te Eindhoven) , Joost van 
Opdorp (glasservice Noord den 
Bosch) en Hans van Dongen (Claas-
sen schilderwerken te Uden) leg-
gen met onmiddellijke ingang hun 
bestuurslidmaatschap neer. Be-
stuurslid Francesco van Ooyen 
(Van Ooyen Glas, Landgraaf)  blijft 
als enige bestuurslid aan.

Energie
Willy Swinkels tegenover Schil-
dersVakkrant :  ‘Ik kan persoonlijk 
de strijd niet meer aan, de energie is 
op.’  Swinkels was 12 jaar voorzit-
ter en vindt dat er veel is bereikt. 
Zoals een calamiteitenregeling voor 
glasherstel buiten werktijd,  een 
goede samenwerking  met de Glas 
Branche Organisatie en meer aan-
dacht voor glas- en schilderbedrij-
ven binnen OnderhoudNL. Van-
waar dan toch deze stap?

Verdienmodellen
Swinkels: ‘Mijn indruk is dat het bij 
OnderhoudNL niet meer gaat om 
het vertegenwoordigen van de be-
langen van de leden, maar om ver-
dienmodellen.’ 
Een voorbeeld is dat het secretari-
aat aan marktpartijen partner-
schappen aanbood, waarover het 
bestuur werd aangesproken, terwijl 
het van niets wist of zelfs bewust 
een neutraal standpunt wilde inne-
men. Swinkels: ‘Dan sta je met je 
mond vol tanden. Je wordt niet se-
rieus genomen.’

Zieltjes
Iets vergelijkbaars vond plaats tij-
dens een beleidssessie met niet-le-
den van OnderhoudNL in het voor-
jaar van 2015. ‘Die zou moeten 
gaan over de toekomst van de tota-

le glasmarkt. Het glasbestuur had 
van de voren toegezegd dat er niet 
aan zieltjeswinnerij zou worden ge-
daan.  Tijdens de sessie werd er 
toch door OnderhoudNL gezin-
speeld op deelname aan hun orga-
nisatie. Bovendien word je als sec-
torbestuurslid al steeds aangespro-
ken op bes l i ss ingen van het 
hoofdbestuur waarmee Onder-
houdNL-leden het niet eens zijn. 
Zoals de verkoop van het pensioen-
fonds, het beëindigen van de be-
stuursdeelnames in Savantis, en de 
Stichting Arbouw. Ook het opgaan 
van de “onafhankelijke” AF erken-
ningsregeling in OnderhoudNL 
Garantie stuit op veel tegenwerpin-
gen.’ 

Lidmaatschap
Swinkels zegt ook zijn lidmaat-
schap op van OnderhoudNL en de 
Af- Erkenningsregeling.  ‘Het zou 
ongeloofwaardig zijn om als voor-
zitter op te stappen en als bedrijf lid 
te blijven. De meerwaarde van het 
lidmaatschap is me niet langer dui-
delijk.’ Het tijdstip van opzeggen 
heeft geen bepaalde betekenis. ‘Je 
moet nu eenmaal voor 1 oktober 
opzeggen’.  

Voortgang
Francesco Ooyen, de enig overge-
bleven bestuurder betreurt, desge-
vraagd, het vertrek van Swinkels 
zeer, maar kan het zich ook wel 
weer voorstellen. Hijzelf wil graag 
de handen uit de mouwen steken. 
‘Ik stel vast dat de sessie met de 
glasbranche een dijk van een be-
leidsplan voor de komende jaren 
heeft opgeleverd. Daar willen we 
met zijn allen heen met de sector. 
Aan de invoering daarvan wil ik 
graag uitvoering geven.’

Meer omzet, meer klanten en 
meer winst zijn de drie groeidefi -
nities die de zzp’er het vaakst 
noemt. Bijna alle ondervraagden 
geven aan sinds de start van hun 
bedrijf persoonlijk gegroeid te 
zijn. Iets meer dan de helft van 
hen heeft een groeidoelstelling 
vastgesteld, maar slechts een der-
de van hen communiceert deze 
ook met de buitenwereld, aldus 
de uitkomsten van ZZP Barome-

ter.
 Zes op de tien zzp’ers heeft het af-
gelopen jaar een opleiding of cur-
sus gevolgd om zichzelf persoon-
lijk (door) te ontwikkelen. Ge-
middeld geeft de zzp’er die iets 
aan persoonlijke ontwikkeling 
uitgeeft 123,51 euro op maandba-
sis uit. Drie op de tien zzp’ers 
geeft hier niets aan uit of weet 
niet hoeveel hij hieraan spen-
deert.

OnderhoudNL Glas-
bestuur valt uiteen

MET DE FIETS NAAR KLANTEN
‘DE BAKFIETS IS MIJN
RECLAMEBORD’
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‘Uitkijktoren’ opgeknapt CBS: omzetstijging 
bouw houdt aan
DEN HAAG – Ook in juli 2015 lag 
de omzet van de bouwnijverheid 
5% hoger dan in juli 2014, meldt het 
CBS. Dit ondanks het feit dat parti-
culieren in juli geen gebruik meer 
konden maken van het lage btw 
voor renovatie en herstel van wo-
ningen. Bouwers van woningen en 
bedrijfsgebouwen boekten in juli 
een omzetstijging van 7,5% ten op-
zichte van een jaar eerder. Ook de 
omzet van schilders-, stukadoors- 
en timmerbedrijven steeg gemid-
deld met 5,7%.

Anker Stuy in
innovatie-top 100
TERWISPEL - De Kamer van Koop-
handel presenteerde onlangs een 
lijst met de 100 meest innovatieve 
bedrijven uit het Nederlandse mid-
den-en kleinbedrijf. Een van die be-
drijven is Anker Stuy Verven. Op 1 
oktober, tijdens de Dag van de Inno-
vatie, zal bekend zijn op welke plek 
Anker Stuy eindigt. De vermelding 
is met name gerelateerd aan de ont-
wikkeling van Seramic Lightcoa-
ting van Anker Stuy. Deze coating 
absorbeert het daglicht en stoot dit 
’s avonds gedoseerd uit. Aange-
brachte belijning met deze coating 
licht ’s avonds en ’s nachts ongeveer 
gedurende acht uur op.

Resultaat in strijd 
tegen steigerdiesfstal
ZOETERMEER - De vereniging van 
steiger- en hoogwerkersbedrijven 
VSB meldt positieve resultaten met 
het Project Preventie Diefstal Stei-
germateriaal, dat samen met Hoff-
mann Bedrijfsrecherche wordt uit-
gevoerd. Preventie blijkt één van de 
belangrijkste pijlers in de strijd te-
gen diefstal van steigermaterieel. 
Met het project wordt diefstal inte-
graal aangepakt. Met preventie, 
snelle melding en speurwerk moe-
ten criminele organisaties worden 
afgeschrikt.

WADDINXVEEN – Drie van de vier bestuursleden van de Sectorver-
eniging Glas van ondernemersvereniging OnderhoudNL, waaronder 
voorzitter Willy Swinkels, zijn per onmiddellijke ingang opgestapt. 
Swinkels zegt tevens zijn lidmaatschap op. ‘Er is gebrek aan transpa-
rantie’.

BEEMSTER - De zzp’er wil zijn bedrijf het komend jaar graag laten 
groeien. De meerderheid doet dit zonder personeel aan te nemen 
(78,4%). Eén op de acht zzp’ers wil groeien door wel personeel aan 
te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in opdracht 
van Success Resources.

Meerderheid van de zzp’ers wil
groei zonder personeel 

de vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 
schilderwerk en 
veel meer:

• Anti-statisch
• Niet nawassen
•  Biologisch 

afbreekbaar
• Laag schuimend

Meer informatie:  
www.universol.nlIn handige doekjes

Chemtec_ADV_Universol_DEF.indd   1 15-01-15   09:20

Glazol xtd
Hoogglanslak

Hoge, bolle glans

Gesiliconiseerd

de vos verf
www.devosverf.nl  /  070 347 36 31

Buitengewoon goed

bij koninklijke beschikking
hofleverancier
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Studenten krabben 
historie tevoorschijn 

ZWOLLE - Met financiële hulp 
van de Zwolse stichting De 
Gasthuizen kunnen drie oude 
muurreclames in de binnenstad 
van Zwolle worden hersteld. 
Geduldige Cibap-studenten spe-
len daarbij een belangrijke rol. 
De tekst ‘Koperslagerij, Repara-
ties aan alle pompen, Sanitair-
Gas-Water, werkplaats achter’ 
en een ‘handje’ dat richting Kal-
verstraat wijst, is al onder oude 
verflagen tevoorschijn gekrabd. 
Met een tweede project zijn de 
studenten enkele weken geleden 
begonnen. Restaurator Bert Jon-
ker herstelt de muurschilderin-
gen. Voor hierna hebben de initi-
atiefnemers van het project nog 
een stuk of tien restauraties in 
gedachten. 

AkzoNobel op 
Sagrada Familia  
BARCELONA (SP) - La Sagrada 
Familia, de iconische basiliek in 
Barcelona waarvan de bouw be-
gon in 1882, zal deels worden 
beschermd door Interpon-pro-
ducten van Akzo Nobel Powder 
Coatings. De Interpon-produc-
ten worden gebruikt om ver-
schillende delen van het ge-
bouw, zoals de behuizingen en 
de balkons van de hoge kegel-
vormige torens te beschermen. 
In 2026 moet het gebouw zijn 
voltooid. La Sagrada Familia, 
ontworpen door Antoni Gaudi, 
staat op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco en trekt jaarlijks zo’n 
drie miljoen bezoekers. 

Glas-in-lood door
bisschop gezegend
VOORBURG - Zegening van en-
kele nieuw aangebrachte glas-
in-loodramen dragen er hopelijk 
toe bij dat de ramen een wat lan-
ger bestaan beschoren zijn dan 
tot dusver. Aan het eind van een 
eucharistieviering waarmee 
Centrum Vronesteyn het nieuwe 
studiejaar opende voor priester-
studenten, zegende bisschop 
Van den Hende van het bisdom 
Rotterdam drie glas-in-loodra-
men. Deze waren in het Huis 
Vronesteyn nieuw aangebracht 
nadat ze eerder in veiligheid wa-
ren gebracht na het sluiten van 
een parochiekerk.

Parkeergarage krijgt
antisliplaag
HARDENBERG - De vloer van 
de parkeergarage onder het ge-
meentehuis van Hardenberg is 
voorzien van een nieuwe coa-
ting. Dat was nodig omdat ge-
bruikers van de garage de vloer 
bij regenachtig weer te glad von-
den. De verwachting was dat de 
vloer door het gebruik zou opru-
wen en daardoor minder glad 
zou worden. Dit is niet gebeurd. 
Reden om de vloer alsnog van 
een nieuwe antisliplaag te voor-
zien. Om veiligheidsredenen 
moest de garage een weekend 
voor het publiek sluiten.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
De Jongh Waarden-
burg hofleverancier

WAARDENBURG - Schildersbe-
drijf De Jongh uit Waardenburg 
mag zich voortaan hofleverancier 
noemen. Niet alleen een verdienste 
op basis van het 125-jarig bestaan, 
maar op grond van goede presta-
ties, een aantoonbaar stabiele finan-
ciële positie, een prima staat van 
dienst én een vooraanstaande posi-
tie en naam in het midden- en 
kleinbedrijf en in de sector.

Mapei introduceert 
verflijn  
ALMELO - Mapei, de Italiaanse 
producent van lijmen, kitten en 
chemische producten voor de 
bouw, introduceert een nieuwe se-
rie verven en coatings voor de Ne-
derlandse markt. Van wasbare bin-
nenmuurverven en waterafstoten-

de coatings voor de bescherming 
van gevels tot aan coatings met per-
manente elasticiteit voor onder an-
dere pilaren van bruggen en via-
ducten. De verven en coatings zijn 
verkrijgbaar via Mapei Nederland 
en/of Rijvo in Purmerend.

Loxam Workx 
breidt huurvloot uit 
RIDDERKERK - Loxam Workx Ma-
terieelverhuur heeft haar huurvloot 
uitgebreid met 5 Niftylift 120TE en 
5 Niftylift 170HE aanhangerhoog-
werkers. Deze hoogwerkers wor-
den geleverd door importeur Euro-
supply Hoogwerksystemen uit 
Moerdijk. De Niftylift 120TE heeft 
een werkhoogte  van 12,20 meter en 
een maximaal horizontaal werkbe-
reik van 6,10 meter ; de Niftylift 
170HE respectievelijk 17,10 en 8,70 
meter. 

Vernieuwde website
Strikolith
RAAMSDONKSVEER – Strikolith, 
producent en leverancier van deco-
ratieve gevel-, wand- en plafondaf-
werkingen heeft een nieuwe web-
site. Naar eigen zeggen gaat het om 
meer dan een facelift. De merken 
Strikolith, Strikotherm en Bofimex 
zijn er nu samengebracht en ook is 
de website goed te ontvangen en te 
raadplegen via de smartphone en 
tablet.

Management buy-out
Wanders Coatings
AMSTERDAM - Norbert Wanders, 
sinds 40 jaar eigenaar van de 60 jaar 
oude Amsterdamse Verfgroothan-
del Wanders Coatings, heeft de 
zaak verkocht. Per 15 juni hebben 
Ton van Leeuwen, Sonja Kramer en 
Miralda Schirman de zaak overge-
nomen als TSM Coatings. De verf-
handel is een gebouw opgeschoven 
en huist nu op de Turbinestraat 23. 

Wanders blijft ondertussen actief 
met zijn steigerverhuurbedrijf.

Nieuwe vestigingsma-
nager Cura Glas Assen
ASSEN – De 
nieuwe vesti-
gingsmanager 
v a n  C u r a 
Glass  Assen 
heet Andrea 
Beerlink. Geen 
o n b e k e n d e . 
Ze werkt al ja-
ren bij de Drentse vestiging van de 
glashandel onder andere als hoofd 
verkoop. Cura Glass heeft de vesti-
ging in Assen in 2013 gereorgani-
seerd om ‘de organisatie optimaal 
af te stemmen op de toekomstige 
marktontwikkelingen’. De resulta-
ten van de eerste zes maanden van 
2015 tonen volgens het bedrijf aan 
dat de reorganisatie het gewenste 
effect heeft bereikt.

2 N I E U W S

G E M E N G D
Resultaatcontractingboeimaintenance  JAN MAURITS SCHOUTEN

voorts, meer en meer wordt ont-
dekt door opdrachtgevers, hun ad-
viseurs en zelfs de wetenschap.
Waar de grote schildersbedrijven 
de afgelopen 25 jaar 
hebben lopen sleu-
ren aan meer pres-
tatiegerichte, resul-
t a a t g e r i c h t e  e n 
partnerschappende 
samenwerking met 
hun opdrachtge-
vers, zijn nu die op-
drachtgevers zelf opeens hun eigen 
methodieken aan het ontwikkelen 
om tot beter, slimmer en goedko-

per onderhoud te komen.
Sinds kort mag ik, naast uw die-
naar, ook hoofdredacteur zijn van 
het prachtblad (met website) Tech-

nisch Gebouwbe-
heer. Dan zit je er 
middenin. Er wor-
den dappere po-
gingen gedaan om 
een beetje lijn te 
krijgen in al dat in-
novatieve duurza-
me aanbesteden. 

Maar de vraag is of dat lukt.
Voor het gemiddelde schildersbe-
drijf zou het, denk ik, handig zijn 

om een onderhoudswoorden-
boekje op te stellen. Zodat u niet 
helemaal met lege handen staat 
als ze u vragen naar NEN, Main-
contracting, RGVO, Leidraad 
dit-of-dat,  Sertum , SKW, Rgd-
BOEI, Kwaliteit in Balans, Moe-
ten en Willen, enzovoort. 
U kunt natuurlijk ook gewoon 
uw schouders ophalen en een 
goed stukje schilderwerk aanbie-
den. Want daar gaat het toch 
meestal om.  

 
     j.schouten@eisma.nl

Is uw schilderwerk al eens ge-
controleerd conform NEN 2767 
door een Sertum-geregistreerde 
Integraal Inspecteur Vastgoed 
IIV, volgens de RgdBOEI-metho-
diek? Grote kans op, en best mo-
gelijk dat u dat niet eens wist, 
want het zijn ook maar gewoon 
mensen, professionals die kijken 
naar dekking en hechting en of u 
niet te veel zakkers hebt laten zit-
ten.
De kwestie is dat ook het schil-
dersambacht, net zoals dat van 
de loodgieter, de installateur, de 
dakdekker, de glasplaatser enzo-

V O O R W E R K

Ook iets te vieren of te melden: 
een jubileum, verhuizing, perso-
neelsmutatie, open dag of een 
vernieuwde website? Laat het 
weten. Stuur tekst en beeldmate-
riaal zowel naar schildersvak-
krant@eisma.nl als naar schilders-
blad@eisma.nl. Aan plaatsing zijn 
geen kosten verbonden.

S J O N  GERALD JAGER

Nu ook in 
Groningen, Leeuwarden 

en Emmen!

www.procoatings.nl
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‘AOV-premie vaak voor niets’

Het is geen uitzondering dat een 
arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring (aov) voor zzp’ers niet tot uit-
betaling leidt wanneer er aan-
spraak op wordt gemaakt. Charles 
Verhoef, voorzitter van Zelfstandi-
gen Bouw wijst verder op de stren-
ge selectiecriteria van de verzeke-
raars: ‘Iemand van 45 jaar is vaak al 
te oud om een aov af te sluiten. Ver-
zekeraars willen alleen jonge, ge-
zonde mensen zodat ze zo min mo-
gelijk risico lopen ooit te hoeven 
uitkeren. Nog niet de helft van de 
zzp’ers heeft een aov. Soms is dat 
een bewuste keus, maar vaak ook 
niet. Veel zzp’ers worden botweg 
geweigerd.’
Ook behoren zzp’ers bij de aan-
vraag van een aov de verzekeraar 
inzicht te geven in hun medische 

verleden. ‘Iets vergeten te melden? 
Dan keert de verzekeraar niet uit. 
De al betaalde premie steekt de ver-
zekeraar in zijn zak. Verzekeraars 
kunnen dit probleem simpel oplos-
sen door al bij de aanvraag de me-
dische verklaring te controleren. 
Maar dat doen ze pas wanneer ie-
mand niet meer kan werken en een 
beroep doet op de verzekering. 
Dan is het te laat om foutjes nog te 
herstellen.’ Verhoef doet daarom 
een dringend beroep op minister 
Lodewijk Asscher (Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
om snel werk te maken van een pu-
blieke regeling. ‘Zodat iedere 
zzp’er die zich wíl verzekeren, zich 
ook kán verzekeren. En zeker weet 
dat de premie geen weggegooid 
geld is.’

HOuwen sCHiLDeRweRKen

K O R t

Akzonobel eerste 
in DJsi  

AMSTERDAM - AkzoNobel, moe-
derbedrijf van onder andere Sik-
kens Bouwverven, is voor de vierde 
keer op rij als eerste geëindigd in de 
invloedrijke Dow Jones Sustainabi-
lity Index (DJSI). De ranglijst plaatst 
AkzoNobel als eerste van 350 be-
drijven in de Materials industry-
groep. Er worden diverse criteria 
gewogen, waaronder ketenmanage-
ment, eco-efficiency, verantwoord 
productbeheer, de ontwikkeling 
van menselijk kapitaal en bedrijfs-
veiligheid.

VRn winnaar
Business award
GOUDA - Vlakglas Recycling Ne-
derland (VRN) is uitgeroepen tot 
branchewinnaar in de glasrecy-
clingbranche en heeft daarmee de 
Nationale Business Succes Award 
2015 gewonnen. VRN heeft zich 
volgens de Nominatiecommissie 
ontwikkeld tot een toonaangevende 
onderneming met een zeer sterke 
positionering en dito reputatie. 

Uit SchildersVakkrant 16, 2e jaargang 
1997

Een schildersbedrijf zonder inleners 
is nauwelijks meer voorstelbaar. In 
1997 werd nog een Meldpunt Klach-
ten Experiment Uitzendarbeid in het 
leven geroepen. De basis ervan was 
een akkoord tussen de sociale part-
ners in onder andere de schilders-
branche en de Bond van Uitzendbu-
reaus: 
‘Op grond van dit akkoord mag een acht-
tal toegelaten uitzendbureaus voor de 
duur van het experiment vakgericht per-
soneel aan schildersbedrijven uitlenen. 
Het meldpunt is er om ook klachten te 
verzamelen van niet-deelnemende uit-
zendbureaus en om informatie over het 
experiment te verzamelen.’ 

DEN HAAG - De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed heeft namens 
minister Jet Bussemaker van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap in 2015 
47 miljoen euro subsidie toegekend 
aan eigenaren van rijksmonumenten 
in het kader van de instandhou-
dingsregeling.
Voor het eerst zijn de subsidiepla-
fonds niet bereikt en konden alle 
aanvragen die aan de criteria volde-
den worden gehonoreerd. Dit keer 
zijn 1083 aanvragen gedaan waar-
van 877 werden gehonoreerd. In 206 
gevallen werd negatief beschikt om-
dat het ging om woonhuizen of om-
dat het geen rijksmonumenten wa-
ren, zodat ze buiten de regeling vie-
len. Het Rijk draagt maximaal 50% 
bij aan de uitvoering van een zesja-
rig instandhoudingsplan. De rest be-
taalt de eigenaar zelf. Cees van ’t 
Veen, directeur RCE: ‘Het is mooi 
dat we alle reguliere aanvragen heb-
ben kunnen honoreren. We werken 
al jaren aan het bedienen van zoveel 
mogelijk eigenaren en dat levert nu 
dit resultaat op. Deze subsidierege-
ling draagt wezenlijk bij aan de zorg 
voor monumenten in ons land.’ De 

subsidieaanvragen voor 2016 kun-
nen tussen 1 februari en 31 maart 
2016 worden ingediend.

LA ROCHELLE (FR) - ‘Kom, wees 
niet bang om te dienen’, staat er op 
het bordje in dit relatief eenvoudige 
kerkje in de West-Franse stad La Ro-
chelle. Het compleet houten altaar is 
voorzien van marmer- en houtimita-
ties. Pieter van Schalkwijk was on-
der de indruk: ‘Ze zeggen wel dat in 
zuidelijke landen veel slordiger 

wordt gedecoreerd, en op zich zie je 
wel dat het een schildering  is. Maar 
de schilder heeft hier destijds, zo’n 
300 jaar geleden, toch wel heel erg 
zijn best op gedaan.’ 
Ook een vakantiefoto met iets ‘schil-
derachtigs’? Zend hem naar schil-
dersvakkrant@eisma.nl en win 50 
euro aan cadeaubonnen.

47 miljoen voor rijksmonumenten  
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Het plan om voor zichzelf te beginnen 
zat al een tijdje in zijn hoofd. Het kwam 
er maar niet van. Toen het contract 
van de gedetacheerde Ronnie Houwen 
(47) uit het Gelderse Hengelo niet 
meer werd verlengd, was het zover. ‘Je 
blijkt zo’n moment een beetje nodig te 
hebben. Ik was er aan toe. Direct ben ik 
begonnen een businessplan te schrijven 
en een financieel plan.’ En dat in een 
economisch niet zo’n beste tijd. We 
hebben het over eind 2013. ‘Of juist 
wel. Lukt het nu met starten, dan kan 
het alleen maar beter gaan. Start je 
namelijk in de goede tijd, en ik heb daar 
de voorbeelden van gezien, dan ligt het 
gevaar op de loer om “lui” te worden. 
Dan gaat het te gemakkelijk. Van een 
sterk eigen netwerk is dan niet echt 
sprake.’

Houwen start in januari 2014 zijn 
Houwen Schilderwerken. ‘Hoewel 
het me in grote lijnen is meegevallen, 
loop je toch tegen het opbouwen van 
een eigen netwerk aan. Je adverteert 
lokaal, maar merkt dan kwaliteit 
zichzelf verkoopt. Aan één werk 
houd ik 1 à 2 andere opdrachten over 
waardoor je netwerk groeit. Zo werkt 
dat. Bovendien had ik het geluk om een 
aannemer te ontmoeten die ook nog 
niet zo lang voor zichzelf werkte. Het 
klikte en waar mogelijk spelen we elkaar 
opdrachten toe. Althans, voor zover de 
opdrachtgever het toestaat.’ Houwen 
had al uitgebreide ervaring bij een van 
zijn vorige werkgevers waar hij in de rol 
van voorman de uit te voeren projecten 
zelfstandig regelde. ‘Van a tot z. Daar 
heb ik nu veel profijt van. Wel nieuw 

voor me is de administratie. Daarvoor 
heb ik veel steun aan mijn vrouw die 
op dat traject erg goed is. De rest 
besteden we uit aan een boekhouder.’ 
Behalve zijn opleiding tot gezel-
schilder heeft Houwen een reeks 
aanvullende certificaten op zak 
voor onder andere houtrotreparatie 
en VCA. Ook het aanbrengen van 
behang en glasweefsel en het leveren 
en plaatsen van glas maakt deel uit 
van het dienstenpakket. 
En als het maar even kan, werkt 
Houwen alleen. ‘Dat bevalt me 
uitstekend. Zozeer dat ik niet denk om 
op termijn mensen aan te zullen gaan 
trekken. Dat zal dan eerder gebeuren 
in de vorm van  samenwerking met 
andere zzp’ers dan door personeel 
aan te nemen.’ 

WOERDEN - Wel premie betalen maar als het erop aankomt niet verze-
kerd blijken. Dat is volgens Zelfstandigen Bouw te vaak de praktijk. 
Volgens de belangengroep hoort de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(aov) niet thuis bij commerciële verzekeraars en zou er een publieke re-
geling moeten komen. 

treed nader

ingepakt in Doesburg

DOESBURG – Reed je tot voor kort 
over de IJsselbrug in Doesburg dan 
deed de aanblik van de ingepakte 
staalconstructie aan Christo denken, 
de omgevingskunstnaar die wereld-
wijd menig landschap, gebouw en 
brug op ludieke wijze transformeer-
de door ze in te pakken. In dit geval 
is Civiele Technieken De Boer er aan 

het werk. Eerst door de staalcon-
structieboog tot 6 meter aan de zuid-
zijde te stralen en te spuiten, hetzelf-
de binnenkort aan de noordzijde, 
om daarna reconstructie van het 
wegdek voor hun rekening te ne-
men. Als laatste staat volgend jaar 
de conservering van het bovenste 
booggedeelte op het programma.

samen achter Collectief 040

EINDHOVEN – Werkzoekenden met een arbeidsbeperking in de 
regio Eindhoven kunnen sinds kort terecht bij één loket met mkb-
bedrijven die in hen geïnteresseerd zijn. Actief in het bestuur van 
dit ‘Collectief 040’ zijn Cas de Haan van het gelijknamige vast-
goedonderhoudsbedrijf en Willy Swinkels van Swinkels Glas. 
Swinkels zegt het zo: ‘Ik heb handjes nodig en maak van de nood 
een deugd, want andere kandidaten voor die banen zijn moeilijk 
te vinden. We proberen iedereen op te leiden tot volwaardig glas-
zetter.’ Het initiatief telt momenteel 40 bedrijven, de bedoeling is 
om door te groeien. Bemiddeld worden voor onder andere dak- en 
thuislozen. Collectief 040 helpt bij de regelgeving en begeleiding 
van de werknemers. Wethouders Lenie Scholten (links) en Staf 
Depla (derde van rechts) verklaarden tijdens de lancering tegen-
over De Haan (tweede van links), bestuurslid Annette Pasveer 
(tweede van rechts) en Swinkels (rechts), ambassadeur te willen 
zijn voor het initiatief.
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Verkopen is een vak
Verkooptrainer Jochum Jarigsma schreef ‘businessroman’ met zakentips

Een roman met tips, maar de tips staan 
al in het voorwoord

‘Dat was een idee van mijn uitge-
ver. Maar ik vind het niet erg. Rij-
tjes zeggen de mensen niet veel. Ik 
werk veel met voorbeelden. Dat is 
mijn roman ook. Een voorbeeld. 
Het gaat over een man die vakan-
tiewoningen op Schiermonnikoog 
wil verkopen. Hij doet dat alleen 
maar om veel geld te verdienen. 
Hij rekent op de aanleg van een 
weg. Dan komt hij een aantrekke-
lijke vrouw tegen die zijn plannen 

tegenwerkt. Lijkt het. Hoe gaat hij 
met weerstanden om en hoe krijgt 
hij die huizen toch verkocht?’

Dat klinkt inderdaad wel spannend. U 
geeft ook trainingen, juist ook aan 
zzp’ers?

‘Ik begeleid en train verkopers en 
verkoopmanagers. Maar ik heb 
ook jaarlijks een groepje zzp’ers 
dat ik begeleid. In tien bijeenkom-
sten, ik noem ze DOEL, omdat een 
doel stellen en daaraan werken 
vaak het belangrijkste is om je bar-
rières te overwinnen.’

Barrières?  

‘Je bent een professional en hebt 
een product waar vraag naar zou 
moeten zijn. Waarom heb je dan 
toch te weinig omzet? Je doel is om 
met je bedrijf een comfortabel be-
staan op te bouwen, toch? Dat is 
wel het minste wat je als onderne-
mer wilt. Veel mensen klagen: de 
markt zit tegen, de prijzen staan 
onder druk. Klagen werpt barriè-
res op. Bijvoorbeeld om “koud te 
gaan bellen”, zomaar jezelf aan te 
prijzen bij vreemden.’

Ja, brrr… maar klagen kan toch ook te-
recht zijn?

‘Ook al zit de markt tegen, dan kun 
je nog jezelf voornemen beter te 
presteren dan de rest. Behalve als je 
in een echt kansloze markt zit. Er is 
altijd wat te doen. Mensen zijn 
vaak bang om te bellen omdat hun 
voorstel afgewezen kan worden. 
Ze voelen dat alsof de klant hen 
persoonlijk afwijst. Maar dat is niet 
zo. Ze wijzen alleen je voorstel, je 
propositie af. ‘
  
En heb je contact met je klant, dan 
moet je je in hem/haar verdiepen?

‘Precies. Dat klinkt logisch, maar 
het wordt heel veel vergeten. Een 
voorbeeld: we wilden ons huis ver-
bouwen. Eén aannemer praatte 
hoofdzakelijk over hoe goed en ge-
renommeerd hij is. De ander stelde 
vragen om er achter te komen wat 
voor soort mensen wij zijn en wat 
onze wensen zijn. Drie keer raden 
voor wie ik koos. Nog een voor-
beeld: een schilder die werk aan 
mijn huis voor een lage prijs aan-

neemt, slordig werkt en met nacal-
culatiekosten komt. Die neem ik 
dus nooit meer. Hij had me kenne-
lijk ingeschat als een snelle sales-
man die voor een dubbeltje op de 
eerste rang wil zitten en niet veel 
geeft om kwaliteit. Had gekund. 
Maar toevallig zit ik niet zo in el-
kaar, heb ik geld over voor vak-
werk, en haat ik bijkomende kos-
ten.’

Een goede verkoper heeft toch zijn 
mensenkennis…

‘Een veelgemaakte fout. Zie mijn 
voorbeelden. Ook al denk je te we-
ten met wat voor mensen je te ma-
ken hebt, je moet altijd doorvragen. 
Het kan toch vaak heel anders lig-
gen.’

En je moet tot zaken komen

‘De deal sluiten, daar zijn veel ver-
kopers inderdaad heel slecht in. 
Maar er zit nog veel voor. Je taak 
als verkoper is om de klant te bege-
leiden op zijn weg om iets te ko-
pen, zijn ‘customer journey’.

Mooi gezegd, maar je leidt ze wel naar 
jouw product

‘Dat is zo. En de klant kan ook af-

haken. Maar dat probeer je te voor-
komen door op het juiste moment 
de juiste informatie te geven. Neem 
de prijs die je vraagt. Die is altijd te 
hoog, zal de klant zeggen. Stan-
daard. Veel salestrainingen komen 

neer op die ene vraag: wat  moet ik 
zeggen als de klant zegt dat het te 
duur is? Het antwoord is dat je op 
het eigen niveau van de klant uit-
legt wat zij aan jouw product of 
dienst zullen hebben. In het geval 
van schilderwerk, ook al heb je een 
uitgebreide offerte geschreven, 
probeer in zo eenvoudig mogelijke 
woorden uit te leggen wat je alle-
maal gaat doen om zijn huis duur-
zaam beschermd en mooi te ma-
ken.’

Nou ja, het is maar schilderwerk…

‘Slechts schilderwerk? Je hebt het 
wel over professionals. Opdracht-
gevers realiseren zich vaak nauwe-
lijks hoe deskundig vakschilders 

met hun specifiek vakmanschap 
eigenlijk zijn. Mensen begrijpen ge-
woon oprecht niet waarom jouw 
prijs jouw prijs is. Daarom moet je 
het hen zo duidelijk mogelijk uit-
leggen.’

Je moet weerstanden overwinnen en 
naar een win-win situatie…

‘Ja, maar dat zijn maar woorden. 
Het is je taak als verkoper om te 
zorgen dat je allebei een goed ge-

voel overhoudt aan de deal. Ik 
spreek vaak over “taken”, dat zal 
mijn calvinistische opvoeding wel 
zijn, maar het is ook omdat verko-
pen niet iets is wat je erbij doet, het 
is een vak, en daar horen taken bij. 
Ik ben ook ondernemer, heb een 
adviesbureau met personeel. Ad-
ministratie, daar heb ik een hekel 
aan, maar het hoort tot mijn taken 
en wat ik niet kan uitbesteden, dat 
doe ik zelf omdat het erbij hoort.’

Verkopen uitbesteden, dat is natuurlijk 
ook een idee…

‘Daar zou ik niet snel aan begin-
nen. Je moet je afvragen in hoever-
re je ondernemer bent als je je eigen 
producten niet kunt verkopen. 
Daarbij, als zzp’er of kleinbedrijf 
verkoop je heel vaak niet je pro-
duct of je dienst, maar verkoop je 
eigenlijk jezelf. Dat zou jezelf toch 
het beste moeten kennen.’

Jochum Jarigsma in ’t Spant in Bussum, waar hij zijn boek De Nieuwe Weg feestelijk presenteerde

BUSSUM- Boeken over het ver-
beteren van je verkoopvaardighe-
den zijn er meer dan genoeg, 
geeft ook Jochum Jarigsma toe. 
Het is de reden waarom hij een 
roman schreef met daarin ‘zeven 
stappen naar meer omzet’. ‘Jij 
moet ervoor zorgen dat je klant 
en jijzelf allebei een goed gevoel 
hebben’. 

‘Altijd doorvragen, het kan 

anders liggen’

‘Klagen werpt 

barrières op’

Fo
to

: J
M

S

Profiteer nu nog tot 30 oktober!

www.altrex.com/doubledeals

Double Deals
Corrosiewerende, 
grond- en aflak in één

Geschikt voor metaal, 
non-ferro, kunststof, 
oude verf-, poeder- 
en moffellakken

INDUSTRIAL COATINGS

WWW.BICCS.NL  TEL. 036-5492066
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VERWERKBAAR MET 
KWAST EN ROLLER!

•Corrosiewerende grond - en aflak in één
•Geschikt voor metaal, non-ferro en kunststof
•Verwerkbaar met kwast of roller
•Leverbaar in alle kleuren
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U moet er helemaal 
voor gaan!

Compleet lak- en spuitsysteem: Brillux Hydro-PU-XSpray
U als professional weet innovatieve oplossingen te waarderen. U wilt topresultaten en maximaal 
profiteren van het tijdsvoordeel. Profiteer dan van onze lakrevolutie: De Hydro-PU-XSpray lakken 
zijn niet alleen speciaal afgestemd op de XVLP-technologie, maar ook eenvoudig in gebruik. 
Schroef de verpakking gewoon op het pistool – en starten maar. Omvullen of verdunnen is niet 
meer nodig. U moet er helemaal voor gaan en ervaar de maximale voordelen van dit systeem. 
Meer informatie in uw Brillux vestiging.  

www.lakrevolutie.nl
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Duracoat
Duurzaam schilderen, het hele jaar door!

globalpaint.com         GlobalPaintProducts    @Global_Paint

• Geschikt voor verwerking tijdens alle seizoenen

• Verwerkbaar bij lage temperaturen

• Snelle droging en goede doordroging

• Hoge dekkrachtDuracoat

Waaier 18 - 2451 VV Leimuiden - tel:  0172 499 297 - fax: 0172 500 720
mobiel: 06-53933142 - www.safetylift.nl - info@safetylift.nl 

Importeur van 

WELKOM OP ONZE STAND 503 
TIJDENS DE S.G.A. VAKBEURS 

OP 6, 7 EN 8 OKTOBER 
IN DE EVENEMENTENHAL HARDENBERG

www.festool.nl/CTLSYS

De CTL SYS stofzuiger en de NIEUWE 
excenterschuurmachine ETS EC 125.

De ideale combinatie. 

Gereedschap voor het beste resultaat

15 dagen uitproberen

90% tevreden =
100% geld terug
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Fijner schuren bestaat niet

Meer informatie bij de dealer of www.festool.nl/ets

DEZE GESPECIALISEERDE VAKBEURS, 

GERICHT OP AFBOUW EN RENOVATIE, 

VINDT GELIJKTIJDIG PLAATS MET 

DE BRANCHEBREDE VAKBEURS 

BOUW COMPLEET. DIT RESULTEERT 

IN MEER AANBOD EN DIVERSITEIT 

OP DE BEURSVLOER.

Schilder, Glas 
& Afbouw

VA K DAG E N

TRANSPORT
PLEIN

KLEININCLUSIEF

EVENEMENTENHAL
HARDENBERG
6, 7 & 8 OKTOBER 2015

Meer informatie & tickets 
www.evenementenhal.nl/sga

Abonneren:   www.glasinbeeld.nl/abonneren   •   Bel: (088) 226 6647   •   Mail: abonneren@eisma.nl

Het vakblad voor de Glasbranche!
 

Dé informatiebron voor de glasbranche met alles over:
• Bewerken en verwerken van glas

• Ontwikkeling voor het gebruik van vlakglas
• Glasprojecten in tekst en beeld 

Ons aanbod: 6 nummers vakblad Glas in Beeld + gratis nieuwsbrief + 
1e jaar 25% korting op de prijs van het jaarabonnement € 89,25 (i.p.v. € 119,-) excl. btw

Jaarabonnement

korting 

25% 



Schildersbedrijven en corporaties 
die gezamenlijk verfproeven doen, 
het komt steeds vaker voor. De 
laatste tijd gaat het dan vaak om 
lijnolie- of biobased verven. Dat is 
in Baambrugge anders. Hier schil-
dert schilder Ron Houwers met vijf 
‘gewone’ alkyds, te weten de top-

merken van vijf gerenommeerde 
verffabrikanten. Te weten met Sig-
ma’s S2U Allure Gloss, Rubbol XD 
Gloss van Sikkens, LBH Silicon Al-
kyd van Wijzonol, Permaline Sili-
con van Trimetal en Platina SB van 
Veveo, allen met hun eigen grond-
verfsysteem.
Harold Mertens, procesleider van 
woningcorporatie GroenWest, met 
bijna 12.000 huureenheden in het 
westelijk deel van de provincie 
Utrecht: ‘We doen het onderhoud 
van ons bezit in RGS (Resultaat Ge-
richt Samenwerken, red.). Dat bete-
kent dat je met je onderhoudsbe-
drijven samen heel goed naar on-
derhoudsscenario’s ki jkt .  We 
hebben acht bedrijven waarmee we 
RGS-trajecten doen, waarvan 
Mens-Zeist Vastgoedonderhoud er 
één is. Want RGS betekent niet dat 
we alle verantwoordelijkheden en 
risico’s zomaar over de muur gooi-
en. We willen juist met onze sa-
menwerkingspartners de onder-

houdsschema’s optimaliseren.’
Harrie Voogd, hoofduitvoerder bij 
Mens-Zeist Vastgoedonderhoud: 
‘Een vertegenwoordiger van een 
verffabrikant zal, met alle respect, 
graag de voordelen en duurzaam-
heid van zijn eigen verfmerk bena-
drukken. Dat betekent dat je steeds 

mooie verhalen te horen krijgt. En 
het verschil tussen kwaliteitsver-
ven is ook niet zo groot dat het 
meteen opvalt. Met deze langjarige 
proef willen we nu eigen kennis 
opbouwen over het gedrag van de 
verf door de tijd heen. Vroeger 
schilderde je als schilder veel vol-
gens bestek. De verf was al voor je 
gekozen, je voerde gewoon uit. Nu 
staan we zelf veel meer aan het 
roer.’

Jorryt Meenks, van Wijzonol, ver-
duidelijkt: ‘Het zit hem niet in de 
prijs. We weten allemaal dat verf 
maar een klein aandeel van de aan-
neemsom uitmaakt. Bespaar je 
daar een paar procent op, dan gaat 
het om heel kleine bedragen. Maar 
de duurzaamheid van een verfsys-
teem bepaalt of je al na vijf jaar of 
pas na tien jaar onderhoud gaat 
plegen. En dan heb je het opeens 
over een complete onderhouds-
beurt die je over kunt slaan.’
Mertens: ‘Hier gaat het me puur 
om de degradatie van het verfsys-
teem. Glans is één van de factoren 
waaraan je kunt zien hoe het daar-
mee staat, maar op dit project is het 
voor mij vooral van belang dat de 
verflaag het houdt en niet afblad-
dert. Gaat het je wel om glansbe-
houd dan hadden we een ander 
tijdspad afgesproken. Nu gaan we 
echt monitoren wat het degradatie-
gedrag van de verflagen is.’
Wat niet betekent dat de bewoners 
die pech hebben in het zevende 
jaar met afbladderende deuren en 
rottende kozijnen zitten. ‘We meten 
elk jaar de conditie van de verf-
laag’, legt Harm Veldhuizen, RVO-

adviseur bij  Mens-Zeist Vast-
goedonderhoud uit. ‘Is er dan een 
onderhoudsbeurt van een verflaag 
nodig, dan voeren we die, in over-
leg met GroenWest uit. Dat admi-
nistreren we goed, en betrekken 
het in ons eindoordeel. Ben Keizer 
van Trimetal: ‘Niemand gaat ervan 
uit dat één van de collega’s slechte 
verf maakt. Dat is ook zeker niet 
zo. Dus is het voor ons ook echt in-
teressant om eens te zien hoe onze 

lakken zich ten opzichte van elkaar 
verhouden.’
Er is veel aan gedaan om de condi-
ties zo gelijk mogelijk te houden. 
Overal is geschuurd, gekit en gere-
pareerd met dezelfde middelen, 
niet afkomstig van één van deelne-
mende merken. En bovenal: alle 
vijf de huizen zijn geschilderd door 
één man, de ervaren schilder Ron 
Houwers. ‘Het zijn allemaal mo-
derne verven’, zegt hij. ‘Dus ze 
moeten relatief dun opgebracht 
worden vergeleken met de oude al-
kyds. Maar daar zijn we inmiddels 
wel aan gewend. Toch is het zeker 
zo dat de ene verf een wat ander 
kwastgevoel heeft dan de andere, 
daar heb ik notities van gemaakt.’ 

Zoals ook de luchtvochtigheid en 
de temperatuur tijdens het schilde-
ren (eind augustus, begin septem-
ber) precies zijn gemeten en geno-
teerd.  Ook de sporadische houtrot-
reparaties die zijn uitgevoerd  (met 
Renoflex van Renovaid) zijn geno-
teerd. ‘Dat is een van de moeilijk-
heden, je krijgt de omstandigheden 
nooit exact hetzelfde,’ zegt Marc 
Middag, accountmanager van Sik-
kens, ‘maar hier komen we er wel 

dichtbij’. Jordi Maat, technisch ad-
viseur bij Sigma Coatings: ‘We zijn 
komen kijken bij de uitvoering, en 
ook de komende jaren zullen we 
regelmatig overleg hebben over dit 
project.’ 
Om ook het bewonersgedrag zo 
min mogelijk te laten variëren zal 
GroenWest elk jaar het schilder-
werk door een schoonmaakbedrijf 
laten reinigen. Daarna worden de 
partijen gevraagd hun metingen te 
doen, die dan in een overleg met 
elkaar besproken worden. Richard 
Veenhof, verkoopleider bij Veveo 
Coatings: ‘Prettig aan deze objec-
ten is ook dat er verschillende kleu-
ren gebruikt worden, RAL 9010 
voor de kozijnen beneden en RAL 
7037 en 7030 voor de andere kozij-
nen en de deuren. Dan zie je ook de 
invloed van kleur op de degenera-
tie.’
Overigens was een opmerkelijke 
eerste conclusie, ook al was die niet 
wereldschokkend, dat er duidelijke 
kleurverschillen zaten tussen de 
verschillende verven, al waren ze 
van hetzelfde RAL-nummer. Mer-
tens: ‘Ook goed om te concluderen 
dat je niet zomaar verschillende 
merken door elkaar kunt gebrui-
ken.’

BAAMBRUGGE – Precies dezelfde huizen, in hetzelfde jaar ge-
bouwd, één schilder met overal dezelfde voorbehandeling, vijf ver-
schillende laksystemen. Veel dichter kom je niet bij een objectieve 
praktijkproef. En nu maar zeven jaar wachten en monitoren.

‘We willen het precies weten’
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De verftechnische mensen, met Harrie Voogd (links) en Harm Veldhuizen (derde van rechts) van Mens-Zeist, en Harols Mertens 
(derde van links) van GroenWest.

Ron Houwers schilderde in zijn eentje alle vijf de woningen

Jorryt Meenks van Wijzonol

Ben Keizer van Trimetal Richard Veenhof van Veveo

Marc Middag van Sikkens Jordi Maat van Sigma Coatings

Mens-Zeist en corporatie GroenWest beginnen langjarige verfproef 
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‘Vroeger volgden we het bestek, nu 

bepalen we zelf’

elk jaar wordt het schilderwerk 

gereinigd
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DOETINCHEM/LEEUWARDEN – De jury van de Nationale Schil-
dersVakprijs heeft de Voorselectie van dit jaar bekend gemaakt. Er wa-
ren dit jaar 53 inzendingen, waarvan er 37 de Voorselectie haalden. De 
projecten zijn te bewonderen op www.nationaleschildersvakprijs.nl. 
Al deze inzendingen dingen mee voor de Klanttevredenheidspluim. 
Ook kiest de jury uit deze selectie uiteindelijk de genomineerden, die 
in oktober bekend gemaakt zullen worden. Op deze pagina’s een wil-
lekeurige selectie uit die Voorselectie. De jury was in het algemeen 
zeer te spreken over de kwaliteit van de ingezonden projecten. Al 
blijft het jammer dat veel schildersbedrijven moeite lijken te hebben 
met hun eigen werk goed te presenteren. Veel van de niet-geselecteer-
de inzendingen leden onder dat euvel: hun inzending bood gewoon té 
weinig informatie om met een gerust hart toegelaten te worden tot 
deze elite van het Nederlandse schildervakwerk.

Na strenge selectie 37 schilderprojecten goed genoeg bevonden

NATIONALE SCHILDERSVAKPRIJS

VOORSELECTIE NATIONALE SCHILDERSVAKPRIJS 2015 BEKEND

Schilder^sCool Hengelo is terecht beretrots op het schilderwerk aan de Protestantse 
Kerk in Ootmarsum. Alle oude en moderne schildertechnieken moesten uit de kast 
getrokken worden om deze kerk weer te laten stralen, inclusief marmerwerk aan de 
zuilen die het orgel dragen.

Een uiterst charmante woning uit 1925 in Huizen nam Ruud Schilderwerken afgelopen winter 
onder handen. De inzender wil met zijn deelname vooral laten zien dat ook in de winter een 
mooie resultaat in buitenschilderwerk te behalen is.

Je… moet er van houden, maar dan is het ook wel heel knap gedaan. Margriet van 
Eijk van het gelijknamige schildersbedrijf in Amsterdam toverde een doodgewoon 
Amsterdams zolderappartement om in een loft met ‘vijftig tinten grijs’. Ze paste tal 
van schildertechnieken toe op tal van ondergronden en materialen.

Leuk om er bij te hebben: groot schilderonderhoud aan een �at. Door Kerbof Schilder 
in Delfzijl. De �at staat op een dijk die grenst aan de Waddenzee. Wat betekent dat 
bescherming door duurzame ver�agen hier essentieel is.

Innovatie in renovatie. Dat 
vindt ESJ uit Harderwijk zelf 
van de aanpak die gevolgd 
is bij de Oost ter Houtschool 
in Haarlem. De adviseurs 
van ESJ hebben hier een 
compleet adviesrapport ge-
maakt met daarin verschil-
lende onderhoudsscenario’s, 
afgezet over de tijd en toe-
komstig onderhoud. Het 
schildersbedrijf heeft eigen, 
gecerti�ceerde onderhouds-
specialisten.

Een inzending van ver buiten de grens, uit het nabij de Franse grens gelegen Belgische 
Kortrijk. We zien de prijs als een open kampioenschap, dus dat mag. Serpieters Schil-
derwerken uit Hooglede mocht zich in dit pand uitleven met een watervaste pleister. Is 
het schilderen? Stukadoren? Nieuwbouw? Decoratiewerk? Moeilijk te zeggen.

Zo al prachtig om te zien, maar helemaal als je weet dat dit orgel in een kerk in Wijhe 
compleet wit was overgeschilderd. Wolters&Ovink Restauratie-Decoratie uit Deven-
ter bracht opnieuw de hout- en marmerimitatie aan en vernieuwde het verguldwerk.

Studenten in een persgebouw. In Am-
sterdam worden de door de journalisten 
verlaten kantoorgebouwen van Het Pa-
rool en Trouw omgebouwd tot studen-
tenwoningen. Hemink Groep uit Borne 
mocht al één van de panden schilderen. 
Een spannende mix van oud industrieel 
en nieuw strak.

Een project van Venko zoals we dit grote 
o�shore en infrastructurele schildersbe-
drijf niet zo goed kennen. Weliswaar 
ook metaal, maar dan gietijzer: de his-
torische geheel gietijzeren vuurtoren 
van Breskens. Van binnen en van buiten 
gestraald en geschilderd en daarna 
overgedragen aan een stichting.

  De Nationale SchildersVakprijs 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sponsor van het
Nationale SchildersVakprijs-diner
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Een uiterst charmante woning uit 1925 in Huizen nam Ruud Schilderwerken afgelopen winter 
onder handen. De inzender wil met zijn deelname vooral laten zien dat ook in de winter een 
mooie resultaat in buitenschilderwerk te behalen is.

Een regelrechte transformatie: in het Kurhaushotel in Scheveningen veranderde ‘zo-
maar’ een zaal in een vogelkamer, dankzij schilderingen van kunstenares Gerti Bie-
renbrootdspot, op een ondergrond die door Palet Schilderwerken was voorbehan-
deld en geschilderd. Categorie decoratieschilderwerk.

Het schildersbedrijf met dove werknemers, Beste Prijs Garantieschilder, wil met dit 
project laten zien dat je met enthousiaste schilders, ook al hebben ze een handicap 
en zijn ze soms niet volledig tot schilder opgeleid, toch (of juist?) een puik stukje werk 
kan afleveren.

Schildersbedrijf Van Vonderen uit Bergeijk laat zien waar het om bekend staat: grote 
projecten met een hoge moeilijkheidsgraad. In dit geval de nieuwbouw van een gro-
te OV-terminal in Breda: op allerlei soorten ondergronden werden allerlei verschil-
lende verfsoorten toegepast.

Nill Schilderwerken in Doornenburg is 
heel trots op het binnenschilderwerk in 
dit grote oude herenhuis in Rumpt. Het 
oude en het nieuwe houtwerk en de mu-
ren mochten echt mooi gemaakt wor-
den.  En dat voor een eenmansbedrijf.

Voordat Leertouwer Schilders & Vast-
goedonderhoud uit Delft aan dit voor-
malige, leegstaande raadhuis van 
Naaldwijk begon, had u het ook niet wil-
len huren, zo grauw als het oogde. Nu 
stralen de geschilderde natuurstenen 
delen, het wapenschild en het houtwerk 
je tegemoet. Die herbestemming gaat 
wel lukken.

Niet alleen een plaatje van een gebouw, 
maar ook nog eens kundig geschilderd, 
na een grote renovatie, door Van Keste-
ren uit Voorschoten aan deze Buiten-
plaats Bernice, in Voorhout. Het authen-
tieke huis uit de 17e eeuw werd geheel 
met lijnolieverf geschilderd.

Een yogapraktijk in 
een woonboot. En 
John Reijnders Schil-
derwerken uit Her-
ten mocht die schil-
deren. De gevelbe-
kleding is van red 
cedar en was ge -
schilderd met een 
ve r ke e rd  ve r f s y s-
teem. D e mensen 
van Reijnders verwij-
derden de oude laag 
compleet en brach-
ten een nieuwe aan. 
Yogapraktijk Tanje 
Thuis in Roermond 
kon weer floreren.

Een onverwacht project van Rutges Vernieuwt, het onder-
houdsbedrijf uit De Meern. Een medewerker dook hele-
maal in de geschiedenis van De Oudegeinse Molen in De 
Bilt en ontdekte dat het zwartgeschilderde windwerktuig 
vroeger veel kleuriger en rijk gedecoreerd was. Nu draait hij 
weer in vol ornaat.

  De Nationale SchildersVakprijs 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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ondeugdelijke verf verwijderd 
rijksmonument door Schildersbedrijf Alex Dooper in vermoedelijke originaliteit hersteld

Veel documentatie over de kerk is 
verloren gegaan. Bekend is dat de 
realisatie het eerste bouwkundige 
werk is dat de bekende bouwrijks-
meester Cornelis Peters begeleid-
de. Over de ontwerper van de drie-
beukige transeptbasiliek, Pierre 
Cuypers, is veel meer bekend. De 
‘bouwheer ’ wordt vaak in één 
adem genoemd met het Rijksmu-
seum en het Centraal Station in 
Amsterdam. ‘Daarom weten we 
ook voor 99 procent zeker dat op 

het zandsteen en de mergel in de 
beginfase geen verf heeft gezeten’, 
legt toezichthouder Jan Landman 
namens de bouwcommissie van de 
parochie uit. In overleg met de des-
kundigen van het bisdom en de 
Rijksdienst is besloten om de origi-
nele uitstraling van de kerk te her-
stellen. ‘Bij de restauratie in de ja-
ren negentig is er een geelkleurige 
keim op het zandsteen en mergel 
gezet.’ Ook over de kleuren is geen 
zekerheid. ‘Maar van Cuypers we-
ten we dat hij in die tijd veel wit en 
groen heeft toegepast. Een meer 
neutrale kleur konden we niet vin-
den, daarom is besloten om de 
verflaag er af te halen.’ Uiteindelijk 
is voor de groene Herfst&Helder 
1847 gekozen en de mergelwitte 
G0.05.85 van Sikkens.
Schildersbedrijf Alex Dooper uit 
Blauwhuis neemt de opknapbeurt 
van de kerk voor zijn rekening. 
‘Een prachtgebouw bij ons in de 
“achtertuin”. Die klus wil je na-
tuurlijk niet missen. Omdat deze 
kerk allemaal hoekjes kent, is het 
wel enorm lastig om aan te nemen. 
Qua offerte een gok. Je kunt het 

aantal vierkante meters niet meten, 
dus moet je een schatting maken’, 
stelt Dooper. Voor het schoon-
maakwerk schakelde hij Rooth uit 
Sneek in. ‘De oude natuurkleur 
van de steen is natuurlijk veel 
mooier dan de kleur uit de jaren 
negentig. Die was geel, te geel in 
mijn optiek.’ Het zandsteen is ver-
moedelijk Bentheimer en kwets-
baar. ‘Je moet zandsteen niet be-
schadigen met schoonmaken. Met 
warm water onder lage druk lukt 

het uiteindelijk uitstekend om de 
oude verflaag te verwijderen.’ 
Natuursteenspecialisten Sandra 
Deus en Geert van den Brul verzor-
gen het herstel van het aangetaste 
zandsteen. Met een speciale vloei-
stof, een verneveling van minerale 

verf, worden de gaten gelaseerd, 
gefixeerd en geretoucheerd. ‘Geert 
van den Brul heeft het advies ge-
maakt. Omdat deze klus te groot is 
voor één persoon heeft hij mij ge-
vraagd’, legt Deus uit, terwijl ze 
bezig is met de behandeling van de 
natuurstenen rondom de gotische 
ramen van de kerk. De natuur-
steenspecialisten kennen elkaar 
nog van de restauratie van het Ko-
ninklijk Paleis op de Dam in Am-
sterdam. ‘Omdat de Vituskerk een 
rijksmonument is, is er geen gewo-

ne aannemer gevraagd om het her-
stel uit te voeren.’ Onderzoeker 
Timo Nijland van kennisinstituut 
TNO doet nog onderzoek naar de 
sluitsteentjes van mergel die op het 
zandsteen  op verschillende plek-
ken terug komen. Bijvoorbeeld in 
de onderdorpel en boven de sluit-
steen van de spitboogramen. ‘Het 
is zeer ongebruikelijk dat verschil-
lende materialen in de bouw wordt 
toegepast. Bij het kennisinstituut 
wordt nu bekeken wat ooit de re-
den geweest is om dit te doen’, vult 
Landman aan. 
Het herstel van de natuursteen is 
niet het enige werk. Aannemer Jel-
le’s Boubedriuw uit Greonterp 
voert het herstel van de voegen 
van metselwerk uit. Op de steigers 
van Sijperda uit Leeuwarden bui-
gen de schilders van Alex Dooper 
zich over het staal-, kit- en hout-
werk. Voor de klus heeft Sikkens 

een bestek gemaakt. ‘Het staalwerk 
betreft muurankers, hekwerken en 
vooral metalen constructies van de 
glas-in-loodramen. Sommige delen 
zijn door roest aangetast’, legt Doo-

per uit. Op het staal zitten ondeug-
delijke verlagen die loslaten of 
waar roest onder zit. ‘Desondanks 

verkeert het metaal over het alge-
meen in vrij goede staat. Het op-
pervlak ontdoen wij met een Poly-
filla PRO S600 van vuil en vet. We 
ontroesten het staal handmatig en 
verwijderen aanwezige corrosie. 
Daarna brengen we in drie lagen 
een Herbol Protector aan.’ 
Het houtwerk is wat omvangrijker. 
Goten, daklijsten, deklijsten, kozij-
nen, deuren, ramen, dakkapelwan-
gen en gevelbetimmering krijgen 
een nieuwe verflaag. De aannemer 
heeft de omvangrijke houtrot ver-
wijderd en nieuwe delen geplaatst. 
Dat geldt ook voor de hoogste 
plekjes van de kerk. ‘Je komt de ko-
mende vijftien jaar als het goed is 
niet meteen weer zo hoog. Dus 
moet je het ook grondig aanpak-
ken. Daarom zetten we het ook 
drie of vier keer in de verf.’
De werkzaamheden zijn in princi-
pe bij alle houten onderdelen het-

zelfde. Het geheel wordt eerst met 
een schuurspons afgewassen met 
Polyfilla PRO S600, zodat er een 
schone ondergrond ontstaat. De 
ondeugdelijke verflagen worden in 

afgebakende delen verwijderd met 
een geschikt afbijtmiddel of met 
een schuurmachine (korrel P80), 
waarna het geheel wordt nage-
schuurd met P120. Stopverfranden 
worden afgebraamd of, als ze nut-
teloos zijn verwijderd. Kale plek-
ken komen in eerste instantie in 
Rubbol Primer Plus of Express te 
staan. Dat geldt ook voor de spon-
ningen, inclusief de afgebraamde 
stopverfzomen. Gaatjes die zijn 
ontstaan door spijkers of nietjes 
worden gerepareerd met een Com-
ponex WR Fast. Het geheel wordt 
voorgelakt met een Rubbol EPS 
Plus en afgelakt met een Rubbol SB 
Plus. 
Het meeste werk zit in de houten 
onderdelen van de pastorie. Daar 
is ook veel rot te bespeuren. ‘Voor-
heen woonden pastoor en nonnen 
in de pastorie. De laatste jaren is de 
grote pastorie niet meer bewoond. 
Dit is voor een gebouw niet bevor-
derlijk vanwege de beperkte ver-
warming en ventilatie. Als het 
houtwerk is opgeknapt zou voor 
toekomstig onderhoud beperkte 
bewoning van de pastorie weer ge-
wenst zijn.’ 
Meest aansprekende onderdelen in 
de klus zijn de hoge torens. De gro-
te kerktoren met de kleurrijke wij-
zerplaat werd vorig jaar al door het 
schildersbedrijf onder handen ge-
nomen. Het vervallen torentje op 
het schip is volledig omsteigerd en 
met mooi weer in de grondverf ge-
zet. ‘De hele klus moet eind okto-
ber klaar zijn. We werken alleen 
onder goede weersomstandighe-
den aan de kerk. We hopen op nog 
een mooie nazomer zodat de dead-
line wordt gehaald. Die halen we, 
maar als noodscenario kunnen we 
nog steigerdoeken rondom de stei-
gers spannen.’

BLAUWHUIS – De neogotische Sint Vituskerk in Blauwhuis moet 
weer de uitstraling krijgen zoals architect en ‘bouwheer’ Pierre 
 Cuypers rond 1887 in gedachten had. Grootste uitdaging is het verwij-
deren van ondeugdelijke verflagen die tijdens een grote restauratie in 
de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn aangebracht. ‘In die jaren was de 
gedachte dat verf het natuurzandsteen beschermt en eventuele  
beschadigingen worden verbloemd. We willen nu weer de originele 
uitstraling.’
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Muurankers en ijzerbeslag werden ontroest en van drie afwerklagen voorzien  

‘je komt hier de komende vijftien jaar 

niet weer zo hoog’

‘Het aantal vierkante meters moet je 

hier schatten’

Het meeste werk zat ‘m in het houtwerk van de voormalige 
pastorie 

Het zandsteen is ooit (te) lichtgeel gekeimd, wordt van de oude verf ontdaan en, voor 
zover bekend,  in de traditionele staat terug gebracht

Het vervallen torentje op het schip van de kerk was geheel 
omsteigerd

Het ontwerp van de Sint Vituskerk is 
van de hand van Pierre Cuypers
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Calisir was van zijn vak bontjasher-
steller, met een eigen winkel in het 
Turkse Istanbul. Dat is in Neder-
land een beroep zonder perspec-
tief. Hij oefende zijn vak als zelf-
standig ondernemer uit tot aan het 
moment dat hij in 1994 asiel in Ne-
derland aanvroeg, en kreeg. Toen 
hij in Nijmegen in de gelegenheid 
werd gesteld om te kunnen wer-
ken, was het zaak om zich op ander 
werk te oriënteren, in dit geval het 
schildersvak. 

Calisir rondt zijn schildersoplei-
ding af waar hij tot een van de al-
lerbeste leerling-schilders behoort. 
Maar ook het ondernemerschap en 
de zelfstandigheid blijven aan hem 
trekken. Calisir: ‘Ik heb nooit een 
uitkering aangevraagd. Dat wil ik 
ook niet. Ik heb een paar seizoenen 
in loondienst bij een schildersbe-
drijf gewerkt, maar wilde toch iets 
voor mezelf beginnen, zoals ik al-
tijd gewend was.’ Dat werd een 
broodjeszaak in Nijmegen. Niet de 

minste. In een test van broodjesza-
ken door het Algemeen Dagblad 
scoorde hij landelijk een vijfde 
plaats en eindigde als eerste in Nij-
megen. Echter de tijd en inzet en de 
complexe regelgeving voor een ho-
recazaak in combinatie met een ge-
zin met kinderen was voor Calisir 
niet te combineren. Sindsdien wis-
selde hij door de jaren heen het 
werk in de horeca af met het schil-
dersvak. 
Het was ook in deze tijd dat Calisir 
op het voetbalveld kennismaakte 
met Nijmegenaar Floris Tas. In de 
gesprekken pikt hij op dat Tas een 
schilder nodig heeft. Eén en één is 
twee en Calisir gaat bij Tas aan de 
slag. Tas: ‘Ik kom uit een aanne-
mersfamilie, ken die wereld en 
weet kwaliteit op zijn waarde te 
schatten. Ik was onder de indruk 
van zijn vakmanschap en zijn voor-
komen en begreep niet waarom 
Hayk, waarmee ik intussen een 
vriendschap had opgebouwd, geen 
zelfstandig schilder was gewor-
den.’
Uiteindelijk hakt Calisir in 2014 de 
knoop door, gesteund door Tas die 
over een uitgebreid netwerk be-
schikt. Tas: ‘Ik snapte die terughou-
dendheid, want ook het schilders-
vak is verweven met tal van veilig-
he ids-  en  mi l ieurege ls .  Aan 
vakmanschap geen gebrek, maar 
bij offertes maken en rekeningen 
sturen wreekt zich de taalbarrière. 
Ik heb hem aangeboden daar bij te 
helpen en dat werkt fantastisch.’ 
Calisir: ‘Ik vind die regels en de 
taal nog steeds moeilijk. Ik laat 
mijn handen liever spreken.’
Hoewel Calisir over een Turks rij-
bewijs beschikte, is het niet gelukt 
om dat ‘te vertalen’ naar een Ne-
derlands rijbewijs: ‘Dat was erg 
lastig. Dat is een van de redenen 
dat ik nu op de fiets naar mijn klan-
ten rijd.’ De combinatie met het 
Groen Links-gedachtengoed van 
Tas kwam uitstekend uit. Tas: ‘De 

Fiets Schilder was een feit. Het is 
op deze manier dat Hayk zich als 
schilder weet te onderscheiden en 
daar zeker de sympathie van een 
deel van de Nijmeegse particuliere 
opdrachtgevers voor wint. Een na-
deel is de beperktheid van het mee-
nemen van een steiger. Een kleine 
rolsteiger zou kunnen, een grotere 
steiger laten we door een steiger-
bouwer zetten.’
De rol van Tas beperkt zich tot het 
opstellen van de offertes, opbou-
wen van het netwerk en assisteren 
bij de werkopname. ‘Het vakman-
schap is aan Hayk, het echte werk. 
Daar kan ik hem niet bij helpen. Op 
mijn beurt weet ik klanten te over-
tuigen dat ze hun sleutel bij hem 
veilig in bewaring kunnen geven. 
Ze raken zelf snel overtuigd van de 
kwaliteit van zijn werk. Alles wel 
op voorwaarde van werken vol-
gens de geldende regels, geen 
zwart werk, en volgens reguliere 

tarieven. Prettige eigenschap van 
Hayk is zijn prettige voorkomen en 
vriendelijkheid. Dat is tegelijkertijd 
zijn valkuil. Ik hamer erop dat hij 
wat zakelijker in de klantcontacten 
zou kunnen staan. Klanten kunnen 
wel van alles willen en zeggen, 
maar veiligheid en kwaliteit moe-
ten voorop blijven staan. Haast-
klussen nemen we niet aan. En, 
niet onbelangrijk, het is goed voor 
Hayk om te proberen om binnen-
werk zoveel mogelijk te reserveren 
voor de momenten dat slecht weer 
buitenschilderwerk niet toestaat. 
Dat betekent overleg en klanten 
daar op aan durven spreken.’ 
De fiets blijkt hét reclamebord van 
Calisir te zijn: ‘Ik merk dat buurt-
genoten het waarderen. Ze maken 
een praatje bij de mensen waar ik 
aan het werk ben.’ Tas: ‘Een perfec-
te manier om steeds meer zelf te 
netwerken en naamsbekendheid 
op te bouwen.’

NIJMEGEN – Je komt als asielzoeker naar Nederland met twee rech-
terhanden en een sterke drang naar zelfstandigheid. Armeniër Hayk 
Calisir wilde de draad van zijn leven zo snel mogelijk oppakken. In 
dit geval als schilder. Op de fiets nota bene. Nederlandser kan toch  
bijna niet? 

‘Ik laat mijn handen liever spreken’
Als De Fiets Schilder wint Hayk Calisir sympathie bij Nijmeegse particuliere opdrachtgevers    

In de loop der jaren zal De Fiets Schilder steeds meer deel uit gaan maken van het 
straatbeeld in Nijmegen

Een steiger is lastig om mee te nemen op een bakfiets. Die laat De Fiets Schilders 
door een professioneel steigerbedrijf plaatsen
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Lees net als ik al het 
schildersnieuws online!

De website SchildersVak.nl is vernieuwd, naast een mooie, frisse look is de site
uitgebreid met een ‘premium’ deel met veel exclusieve vakinformatie.

Digitale abonnees krijgen:

✓  Meer dan 900 artikelen uit 2 vakbladen
✓  Zowel SchildersVakkrant als Eisma’s Schildersblad online te lezen
✓  Gratis deelname aan betaalde online seminars
✓  Altijd 15% korting op trainingen van Eisma Bouwmedia.

Voor €19,15 per maand heeft u al toegang tot het ‘premium’ deel op SchildersVak.nl

Abonnees van SchildersVakkrant en Eisma’s Schildersblad
ontvangen korting op het  ‘premium’ deel.

19,15 per maand heeft u al toegang tot het ‘premium’ deel op SchildersVak.nl

Probeer

GRATIS het

 ‘premium’ deel!

Kijk op: www.schildersvak.nl/premium



Sta je voor de aanschaf van één 
(nieuwe) auto dan kun je natuurlijk 
overwegen die uit eigen middelen 
te financieren. Veel schilders gaan 
uit van de traditionele gedachte 
‘eerst verdienen en dan pas uitge-
ven’. Gaat het over een paar be-
drijfswagens, wellicht zelfs over 
een (deel van) een nieuw wagen-
park, dan zul je die aanschaf waar-
schijnlijk niet op je actief te beste-
den budget laten drukken. Zie hier 
het verschil tussen kopen en leasen 
in de notendop. Bij lease houd je 
geld in portefeuille om direct in te 
zetten voor investeringen die di-
rect tot meerwaarde leiden. 
Geld lenen voor een bedrijfswagen 
is over het algemeen af te raden. 
Belangrijk hierbij is het om de duur 
van de lening af te zetten tegen de 
verwachte levensduur van de auto, 
zodat je niet de ‘oude’ auto nog aan 
het afbetalen bent wanneer de 
‘nieuwe’ zich aandient. De betaal-
de rente is fiscaal aftrekbaar, de af-
lossingstermijnen niet. Overigens 

is de rente op een kortlopende le-
ning, bijvoorbeeld via een reke-
ning-courant, relatief hoog. An-
dersom kun je ook redeneren: is de 
auto eenmaal afbetaald, dan rijd je 
elk schadevrij jaar daarna ‘voor 
niets’.
Maar kopen heeft wel degelijk 
voordelen. Wat niet geldt voor pri-
vé personenwagens geldt wel voor 
de aankoop van zakenauto’s en be-
drijfswagens: investeringsaftrek, 
een aftrekpost op de belastbare 
winst. Dat behoort je boekhouder 
te weten, maar ook leasemaat-
schappijen kunnen dat voor je re-
gelen en verdisconteren in het 
leasetarief. Ook is de afschrijving 
jaarlijks aftrekbaar van de winst. 
Alles in eigen hand houden en zelf 

kopen heeft zeker voordelen. Een 
nieuwe auto valt onder de garan-
tievoorwaarden. Onderhoudsbeur-
ten en reparaties zullen in de regel 
uitgevoerd woorden door de dea-
ler. De kosten blijven in de regel be-
perkt tot de standaard beurten, be-
houdens uitzonderingen. Voor een 
iets oudere bedrijfswagen is de ei-
genaar sowieso altijd vrij om het 

onderhoud over te laten aan een 
(goedkope) garage naar keuze, of, 
indien van toepassing, door het 
een en ander zelf ter hand te ne-
men. Ook langer doorrijden kan 
voordelig zijn, maar kan ook nade-
lig uitpakken. Onzekere factoren 
bij de verkoop van je bedrijfswa-
gen zijn ook de restwaardeontwik-
keling, hoe ziet de exportmarkt 
voor je garage eruit bij inruil, het 
effect van de waarde van hybride 
en elektrische bedrijfswagen en 
hun onzekere belastingperspectief, 
en de eventuele onverwachte en 
lastig calculeerbare schades.  
En daarmee wordt tegelijkertijd 
het risico van het vrije onderne-
merschap blootgelegd. Bij koop 
draag je als eigenaar alle risico’s 

maar geniet je ook alle eventuele 
voordelen. Schaf je een bovenge-
middeld courant model van een 
gerenommeerd merk aan dan zal 
de restwaarde navenant zijn. De af-
schrijving zal relatief groot zijn bij 
aanschaf van een (goedkoper) min-
der courant model vanwege de la-
gere restwaarde. 
In zijn algemeenheid kan men stel-
len dat de leasemaatschappij groter 
en voordeliger inkoopt dan waar je 
als ondernemer zelf toe in staat 
bent. Of je als leasenemer baat hebt 
bij dit voordeel is nog maar de 
vraag, omdat ook de leasemaat-
schappij de eigen bedrijfskosten 
aan de klant doorberekent. Alge-
meen voordeel en doorslaggevend 
argument van leasen is dat je 
maandelijkse lasten constant zijn. 
Bovendien zijn de rentetarieven bij 
de leasemaatschappijen laag voor 
een goedkope financiering.  
Omdat de concurrentie op de 
leasemarkt groot is, kan het nuttig 
zijn om je goed te oriënteren. Na-
tuurlijk draait alles om de auto zelf 
maar veel leasemaatschappijen bie-
den behalve de verschillende stan-
daard-leasevormen aanvullende 
ontzorgpakketten in de vorm van 
verzekeringen, thuishulp en ver-
vangend vervoer. 
De eenvoudigste leasevorm die 
nog het dichtst tegen koop aanligt 

is ‘financial lease’. Ook hier is het 
maandbedrag constant, maar hier 
betaal je in feite je schildersbus in 
vaste maandtermijnen volledig te-
rug aan de leasemaatschappij. Alle 
economische risico’s, afschrijving 
en waardevermindering door ver-
oudering, draag je zelf. Omgekeerd 
heeft deze leasevorm zeker voor-
delen. De bedrijfswagen komt op 
de ondernemersbalans te staan 
waardoor deze afschrijfbaar is voor 
de winst. Ook heb je recht op in-
vesteringsaftrek.
Een veel voorkomende vorm is 
‘operationele lease’. Het grote ver-
schil met ‘financial lease’ is dat de 
auto nu niet op de balans staat. Je 

kunt op de auto daardoor ook niet 
afschrijven. Is het bij ‘financial 
lease’ in de regel onmogelijk of 
moeilijk mogelijk om de contract-
duur te verkorten of aan te passen, 
bij ‘operational lease’ is een kortere 
contractduur dan de economische 
of fiscale levensduur wel mogelijk 
hoewel opzeggen op (erg) korte 
termijn veelal lastig is. Bij deze 
leasevorm rekent de leasemaat-
schappij een hogere rente dan bij 

financial lease.
De economische restwaarde van de 
auto heeft de leasemaatschappij 
doorgaans in de leasetermijn ver-
werkt. Dat betekent: hoe hoger de 
restwaarde, hoe lager het leasebe-
drag. Na beëindiging van het lease-
contract kan de gebruiker meestal 
gebruik maken van een koop- dan 
wel huuroptie waarbij de auto óf 
gekocht wordt tegen de (geschatte) 
restwaarde óf gehuurd wordt te-
gen een van te voren afgesproken 
prijs, of natuurlijk gewoon ingele-
verd. 
En wil je in één deal alles met de 
leasemaatschappij regelen en drei-
gen een of meerdere zaken- of be-

drijfsauto’s die al in je bezit zijn 
buiten een toekomstige overeen-
komst te vallen, dan bestaat zelfs 
de mogelijkheid om deze voertui-
gen aan de leasemaatschappij te 
verkopen en weer terug te leasen. 
Deze constructie heet ‘sale & lease 
back’. Voordeel is dat het eerder 
geïnvesteerde vermogen in deze 
wagens terug valt aan de onderne-
ming. 
Maar bespreek ook de mogelijk-
heid met je leasemaatschappij om 
te zoeken naar maatoplossingen. 
Bijvoorbeeld door zelf een auto aan 
te schaffen maar het beheer en ad-
ministratie aan de leasemaatschap-
pij over te laten. Vragen staat vrij 
en shoppen bij de vanzelfsprekend 
commercieel ingestelde leasemaat-
schappijen kan dus voordelen op-
leveren.
Uiteindelijk is de keuze voor leasen 
ten opzichte van kopen dus ge-
stoeld op de grondgedachte: be-
heersbaarheid van kosten. Finan-
ciële verrassingen zijn uitgesloten 
omdat de uitgavestroom geduren-
de de looptijd van de overeen-
komst constant blijft.

DOETINCHEM – Een 
schildersbus(je) is net als een 
kwast of een schuurmachine. Het 
is een van de bedrijfsmiddelen 
die je nu eenmaal nodig hebt 
voor de uitoefening van je be-
roep. Heb je een (nieuwe) bus no-
dig dan zijn er grofweg twee op-
ties. Je koopt of leaset er een. Met 
beide hun voor- en nadelen. 

Kopen of leasen?
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Niet alleen bij koop, ook bij lease bepaal je zelf het merk, model en het aandeel opties 

Op de investering in een bedrijfsmiddel is de investeringsaftrek van toepassing. Dit 
geldt zowel voor koop als voor financial lease

Een nieuwe grote bedrijfswagen is een forse investering. Door te leasen kies je voor 
vaste maandlasten

Gelijkspel tussen het zelf bezitten van een bedrijfswagen en leasen
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Bij lease meer geld in portefeuille  

houden om te kunnen investeren

De eenvoudigste leasevorm is 

‘financial lease’
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Makita lanceert een 18 V schroef-
machine DFS452 die is uitgerust 
met een energiezuinig auto start-
stop systeem. Dit betekent dat de 
machine alleen energie gebruikt 
wanneer het bit is ingedrukt en de 
motor automatisch stopt zodra de 
bevestiging is gemaakt. Het sys-
teem in combinatie met de energie-

zuinige koolborstelloze motor 
draagt bij aan een efficiënte plaat-
sing van wanden en plafonds. De 
schroefmachine is specifiek ont-
wikkeld voor het bevestigen van 
gips-, vezelcement- of houten pla-
ten op constructies van hout of me-
tal stud. Kenmerkend zijn verder 
de snelheid van 4.000 min-1, de 
compacte pasvorm en een goede 
balans door het lage gewicht.

 info: (040) 206 40 40
www.makita.nl

bouwproducten.nl: 250253

H E T  P R O D U C T

Glasdikte meten met een app

‘Ja, de kans dat een ondernemer of 
medewerker een smartphone bij de 
hand heeft is vele malen groter dan 
een kartonnen glasdiktemeter of 
meetapparatuur’, legt Judith Kaart 
uit, marketing manager AGC Flat 
Glass Nederland. ‘Alleen om die 
reden is de app al een praktisch 
meetinstrument. Daarnaast is de 
app één van de vele manieren om 
de AGC- milieudoelstelling te ha-
len, een van onze kernwaarden. Bij 
elke bedrijfs- en productiehande-
ling, al vanaf het ontwerp, beoor-

delen we het milieueffect.’
De ontwikkeling van de app, een 
idee van een AGC-medewerker, 

nam ongeveer vijf maanden in be-
slag. ‘De app bespaart op de im-
mens grote hoeveelheid kartonnen 
kaartjes die we uitgeven. Natuur-
lijk, ook de productie van een 

smartphone heeft effect op het mi-
lieu, maar die ligt buiten onze in-
vloedzone.’    
Over de bediening van de app, in-
clusief een korte Nederlandstalige 
handleiding, kunnen we kort zijn. 
Die is simpel, praktisch en doelma-
tig. De app is eenvoudig te down-
loaden via de Google Play Store en 
de App Store voor respectievelijk 

Android- en iOS-gestuurde smart-
phones. Open je de gedownloade 
app dan is het meten vergelijkbaar 
met de kartonnen versie. Je houdt 
de app onder een hoek van 45 te-
gen het glas, daarbij geholpen door 
de techniek, want is de juiste hel-
lingshoek bereikt, dan licht een 
groen vlakje op. Vervolgens verge-
lijk je een serie afgebeelde bolletjes, 
van klein naar groot zichtbaar op 
de app, met hun gereflecteerd spie-
gelbeeld op het glas. Daar waar de 
bolletjes elkaar niet overlappen en 
geen tussenruimte laten zien, maar 
elkaar net raken, geeft het de dikte 
van het glas aan. 
Nu bevatten de isolatieruiten van 
AGC van na 2007 al een gestanst 
identificatienummer (Glass Identi-
ty) in het aluminium profiel in de 
spouw. Dit nummer leidt naar de 
samenstelling en de eigenschappen 
van het glas, maar dat geldt niet 
voor het merendeel van het Neder-
landse glas. Overigens meet de app 
tot nu toe alleen de dikte van enkel 
glas én die van de massa van ge-
laagd glas. ‘AGC werkt aan een 
versie om de totale samenstelling 
van isolatieglas te meten. Een uit-
daging. Dat duurt nog even.’
Verder zit AGC niet stil bij het ont-
wikkelen van handige apps. Bin-
nenkort introduceert de glasprodu-
cent een app die helpt bij het effici-
ent omgaan en inzamelen van de 
grote hoeveelheid glasbokken die 
in de Benelux ‘rond zwerven’.  
Hierover meer in een volgende uit-
gave.

TIEL – Even de dikte van het glas meten. Hè, waar heb ik dat kaartje 
ook al weer gelaten? Het is de dagelijkse praktijk. Terwijl zo’n beetje 
iedereen een smartphone binnen handbereik heeft. Mede om die re-
den heeft AGC een app voor de smartphone ontwikkeld om de dikte 
van glas te meten. 

‘Sneller een smartphone bij de hand 

dan een glasdiktemeter’

Judith Kaart laat de online glasdiktemeter zien in de vorm van een app, zo niet nog 
duidelijker dan het traditioneel kaartje al was

onderhoud. Wanneer de installatie 
langere tijd niet wordt gebuikt, is 
een ‘night cap’ op de installatie te 
klikken.

info: (0413) 24 44 44
www.wiltec.nl

bouwproducten.nl: 250287

Binnen de divisie spuiterij- en op-
pervlaktetechniek ontwikkelde Wil-
tec de Split Nose Piece mengkop 
die op een Graco MD2- of Ultra-Lite 
2K-doseerpistool is te bevestigen. 
Omdat hiermee beide componen-
ten pas dieper in de mengbuis bij 
elkaar komen, raakt de opening van 
het doseerpistool bij de uitstroom 
van de componenten niet vervuild. 
Kenmerkend is verder de bajonet-
koppeling die de bevestigingsmoer 
vervangt en hiermee de noodzaak 
voor het schoonmaken van de 
schroefdraad elimineert. Uiteinde-
lijk draagt dit bij tot een minimaal 

V A K M A N S C H A P

Kingspan Insulation inTiel intro-
duceert met de ‘Coating Selector’ 
een brochure waarin uitgebreide 

informatie is te vinden over de be-
schikbare coatings voor de geïso-
leerde panelen van het bedrijf. De 
brochure start met een uitleg over 
de wijze waarop een coating moet 
worden gekozen en de beschikbare 
coatings en metaalsubstraten. Ver-
volgens gaan de hoofdstukken in 
op coatings voor respectievelijk 
buiten- en binnentoepassingen en 
speciale toepassingen. Verder is 
alle benodigde informatie te vin-
den over het onderhouden (inspec-
teren, reinigen en repareren) van 
de coatings waarna de brochure af-
sluit met een hoofdstuk over de 
duurzaamheidsvisie van het be-
drijf.

info:  (0543) 54 32 10
www.kingspaninsulation.nl

bouwproducten.nl: 250282

Schroefmachine 

Mengkop voor spuitpistolen

Met de pepernoten alweer ruim 
voorradig in de schappen van de 
supermarkten – ze zouden eens 
een euro omzet missen – is het 
zwartepieten ook weer begon-
nen. Zwartepieten? Jawel, zwar-
tepieten is een ingeburgerd 
werkwoord om iemand de 
schuld in de schoenen te schui-
ven. Heel toepasselijk is een vro-
lijk kinderfeestje het onderwerp 
geworden van een zwaarmoedi-
ge discussie over historische mis-
standen. En de vrolijke Zwarte 
Piet is die zwarte piet geworden. 
Tenminste, als we de Verenigde 
Naties moeten geloven. Peperno-
ten in september is al raar. Dat 
het feestje commercieel volstrekt  
uitgemolken wordt vinden som-

Zwartepieten       BAS BUREMA

Coatingbrochure 
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FEIN Nederland Tel: 0180-441600 Web: www.fein.nl

t/m 31 december 20155 x E-CUT LONG-LIFE

excl. btw
€ 239,-

De nieuwe FEIN MULTIMASTER  
en MULTITALENT Long-Life EDITIONS. 
Aantrekkelijke actiesets.  
Leverbaar t/m 31 dec. 2015.

Technische gegevens:

 ꨉ  MULTIMASTER: 350 W en voorzien van anti-vibratie systeem 
 ꨉ  MULTITALENT: 250 W 
 ꨉ  Beide actiemodellen incl. koffer en accessoireset

Kijk voor meer informatie op www.fein.nl  
of vraag naar dit actiemodel bij uw FEIN dealer.

t/m 31 december 20152 x E-CUT LONG-LIFE

excl. btw
€ 149,-

Anz FMM_FMT Editons.indd   1 15.09.15   13:57

FEIN Nederland Tel: 0180-441600 Web: www.fein.nl

t/m 31 december 20155 x E-CUT LONG-LIFE

excl. btw
€ 239,-

De nieuwe FEIN MULTIMASTER  
en MULTITALENT Long-Life EDITIONS. 
Aantrekkelijke actiesets.  
Leverbaar t/m 31 dec. 2015.

Technische gegevens:

 ꨉ  MULTIMASTER: 350 W en voorzien van anti-vibratie systeem 
 ꨉ  MULTITALENT: 250 W 
 ꨉ  Beide actiemodellen incl. koffer en accessoireset

Kijk voor meer informatie op www.fein.nl  
of vraag naar dit actiemodel bij uw FEIN dealer.

t/m 31 december 20152 x E-CUT LONG-LIFE

excl. btw
€ 149,-

Anz FMM_FMT Editons.indd   1 15.09.15   13:57

De nieuwe FEIN MultiMaster
en MultiTalent Long-Life Editions.

Aantrekkelijke actiesets.
Leverbaar t/m 31 dec. 2015.

tesa® PRECISION SCHILDERSTAPE
■  Voor zeer vlakke en scherpe verfranden 
■  Verwijderbaar zonder lijmresten tot 5 maanden

www.tesa.nl
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Op tafel ligt een stapel testrappor-
ten met de uitkomsten van de tests 
op het gebied van toxiciteit, van 
emissiewaarden, van zware meta-
len en niet in de laatste plaats op het 
gebied van het aandeel biobased 
materiaal in de verven. We hebben 
het over de productlijnen Pura, 
Quattro, Ycoleum en Minérale. 
Duijghuisen: ‘Wachten op een norm 
betekent een proces van jaren. Het 
breekt aan consensus in de branche 
op dit punt.’
Proactief start Duijghuisen voor de 
bouwverven van Copperant een 
testtraject met onder andere het Bel-
gische onderzoeks- en testinstituut 
OWS en het Deense Eurofins.  
‘Je kunt namelijk kwalitatief goede 
verven ontwikkelen, en dat doen 
we, je wilt ook weten waar je verf 
staat in het perspectief van arbo- en 
milieueffecten.’
Over de onderzoeksresultaten is 
Duijghuisen meer dan tevreden. 
‘Letterlijk en figuurlijk mooie rap-
portcijfers. Maar zelfs dan ben je er 

nog niet. Want wat vinden de certi-
ficerende instanties ervan? Daarom 
hebben we deze bevindingen tegen 
de gerenommeerde certificerende 
instanties aangehouden, in Europa 
bijvoorbeeld DIN en Vinçotte. Want 
hoe breng je al deze prachtige resul-
taten over de bühne zonder alles bij 
herhaling uit te hoeven leggen? Nu 
kun je stellen: als wij iets beweren, 
dan is het ook zo.’  
Duijghuisen is ervan overtuigd dat 
biobased producten toekomst heb-

ben. Maar voordat hij zich specialist 
op dat gebied kan noemen, wil hij 
de ongewenste milieueffecten van 
de totstandkoming van deze pro-
ducten in kaart hebben. ‘Ik ben een 
groot voorstander van duidelijk-
heid scheppen. We kijken naar de 
milieueffecten van alle afzonderlij-

ke grondstoffen, maar ook naar de 
milieueffecten van transport en ver-
pakking. Medio 2016 gaat onze pro-
ductie volledig over op zonne-ener-
gie.’ 
Voor drie van de vier productlijnen 
mag Copperant nu een biobased-
label voeren. Duijghuisen: ‘Verifi-
eerbaar. Voor de silicaatverven van 
Minérale lukt dat nog niet. Het aan-
deel silicaat is weliswaar natuurlijk, 
maar niet herwinbaar.’ Quattro en 
Ycoleum dragen het OK biobased-
label. Paradepaardje Pura mag het 
label USDA-biopreferred dragen. 
‘Watergedragen, aantoonbaar on-
gevaarlijk voor mens en milieu, een 
biobased aandeel van 83 - 87%, vol-
ledig oplosmiddelvrij en dus A+ 
wat betreft voc-emissie. Het is op 

deze manier dat we ons met harde 
onderzoeksresultaten in positieve 
zin weten te onderscheiden.’ Tij-
dens de SGA Vakdagen in oktober 
in de Evenementenhal  in Gorin-
chem zullen de verven trots het 
nieuwe OK biobased-label laten 
zien.

d e  s p e c i a l i s t

De Dynabrade Raptor stofzuiger 
van Wiltec is speciaal ontwikkeld 
voor gebruik in combinatie met 
schuurmachines; zowel pneumati-

s c h e  a l s 
e l e k t r i -
sche vari-
anten. Hij 
beschikt 
over een 
reservoir 
van poly-
carbonaat 
en is  b i j 
l ever ing 
voorzien 
van twee 
s l a n g e n 
en bijbe-

horende koppelingen. Voor een op-
timaal gebruikersgemak zijn de 
persluchtslangen geïntegreerd in 
de slang van de stofzuiger. Verder 
is hij uitgerust met een automati-
sche start/stopfunctie, waardoor 
hij uitsluitend afzuigt wanneer er 
daadwerkelijk wordt geschuurd. 
Het automatische filter-reinigings-
systeem houdt het zuigvermogen 
constant hoog, verlengt de levens-
duur van het filter, voorkomt lang-
durige werkonderbrekingen en 
waarborgt de betrouwbaarheid 
van de motor. 

info:(0413) 24 44 44
www.wiltec.nl

bouwproducten.nl: 250313

stofzuiger 

‘als wij iets beweren, dan is het ook zo’
ETTEN-LEUR – ‘Door alleen wat te roepen, ben je er nog lang niet. 
Hoezo duurzaam? Hoezo biobased? Als je roept dat je biobased ver-
ven produceert, toon dat eerst maar eens aan.’ Die uitdaging legden di-
recteur Geert Duijghuisen van Copperant en zijn mensen zichzelf op. 
‘En daar zijn we in geslaagd.’   
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 ‘ik ben een groot voorstander van 

duidelijkheid scheppen’

Teun, Geert en Jeroen Duijghuisen en Arjan Rijnart (v.l.n.r.) zetten zich in om hun producten zoveel mogelijk biobased te maken
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Commercieel manager
Rens Sturrus

Lezersmarkt
Inge van Ditshuizen

Uitgever
Rex Bierlaagh

Directie
Egbert van Hes: algemeen directeur
Gerbert Tiecken: uitgeefdirecteur

Abonnementen
Abonnementsprijs: 192 euro (ex BTW);
Proefabonnementen (5 expl): 36 euro 
(ex BTW)
Jaarabonnement studenten: 96 euro 
(incl. BTW).
Buitenlandse abonnementen op 
aanvraag bij de Klantenservice. 
Abonnementen kunnen op elk gewenst 
tijdstip ingaan.
Abonnementen lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor
de vervaldatum bij onze 
Klantenservice is opgezegd. Dit kan 
schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
Bij een abonnement op Schilders-
Vakkrant ontvangt u tevens de digitale 
nieuwsbrief. Wilt u uw e-mailadres 
waarop u uw nieuwsbrief ontvangt, 
wijzigen, of uw nieuwsbrief opzeggen, 
dat kan via de nieuwsbrief.

Abonnementen- en klantenservice
Voor opgave abonnementen,
wijzigingen en informatie: Eisma
Media Groep, Abonneeservice,
Postbus 2238, 5600 CE Eindhoven,
Tel: (088) 226 66 47,
abonneren@eisma.nl

Vormgeving
ZeeDesign, Witmarsum

Druk
Nieuwsdruk Nederland

Leveringsvoorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of worden 
overgenomen, in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopiëren 
of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs aanvaarden dan
ook geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die
het gevolg is van handelingen en/of
beslissingen die gebaseerd zijn op
bedoelde informatie. Gebruikers van
dit blad wordt met nadruk aangeraden 
deze informatie niet geïsoleerd
te gebruiken maar af te gaan op hun
professionele kennis en ervaring
en de te gebruiken informatie te
controleren.
Leveringsvoorwaarden: 
www.eismamediagroep.nl.

c o l o f o n

en als doorgewinterde opa weet ik 
dat je ze op tijd moet voorbereiden 
voor de grote-mensen-wereld. Op 
een recente doordeweekse werk-
dag heeft mama-opdrachtgeefster 

al uitgebreid ver-
teld over haar kin-
derschare en wan-
n e e r  d e  o u d s t e 
maar nog zesjarige 
Tibo thuiskomt is 
hij stomverbaasd 
als ik zijn naam al 

ken. Met mijn witte schilderkleren 
aan verzin ik ter plekke een nieuw 
sprookje. ‘Ik ben een witte Piet. In de 
zomer schilder ik jullie huis en kom ik 
te weten hoe jullie heten en wat jullie 
doen. Ik app dat naar Sinterklaas in 
Spanje. Sinterklaas heeft dan de hele 

zomer om te bedenken welke cadeau-
tjes jullie zullen krijgen. Als Sinter-
klaas bijna jarig is en het weer vroeg 
donker wordt en de maan door de 
bomen schijnt verander ik in een 
zwarte piet want dat je me herkent 
wil ik niet.’ Wanneer ik Tibo over 
een jaar of acht jaar weer tegen-
kom zal ik hem nog een keer ver-
tellen over de zwart geschmink-
te, bruine Curaçaose kinderen 
die precies hetzelfde spelletje na-
spelen en over wat voor flauwe-
kul grote mensen zich al niet 
druk kunnen maken. 

schilder@basburema.nl 

mige tegenstanders minder be-
schamend dan hun discutabele 
verklaring voor het vrolijk ge-
schminkte personeel van een kari-
katuur van een onwaarschijnlijk 
bebaarde bejaarde 
in een rode tabberd 
op een wit paard 
die bij volle maan 
over daken galop-
peert. Kinderen zijn 
net kleine volwas-
senen; ze kunnen 
heilig geloven in iets wat volstrekt 
onmogelijk is. Maar kinderen lezen 
nog geen kranten en voor hen heeft 
goed en kwaad nog het formaat 
van lief en stout. Geen enkel kind 
ziet in Zwarte Piet een voormalige 
slaaf. Maar kinderen zijn niet dom 

Zwartepieten       Bas Burema

De universele voorstrijk Dry Fix 
Uni van Repair Care is geschikt 
voor hechting van 
alle Dry Flex-repa-
ratiepasta’s op de 
o n d e r g r o n d . 
Daarmee hoeven 
voor de Dry Flex-
soorten 1, 4, 16 en 
CO waarbij  een 
voorstrijk nodig 
is, nu niet meer de 
soorte igen Dry 
Fix-voorstrijken te 
worden toegepast. 
De verwerkings-
tijd (potlife) van 

Dry Fix Uni bedraagt 1 uur en de 
‘open tijd’ tussen aanbrengen voor-

strijk en aanbrengen re-
paratiepasta is 24 uur. 
Bij juiste menging van  
beide voorstrijkcompo-
nenten zal de transpa-
rante kleur veranderen 
in geel. De voorstrijk is 
daarna gemakkelijk te 
verwerken met  een 
kwast. 

info: (0416) 65 00 95
www.repair-care.com

bouwproducten.nl: 
250291

Universele voorstrijk

s t R e k e n



Doekje
erover.
Klaar!

Een strak geschilderde matte muur die jarenlang mooi blijft? 
Nu kan het, dankzij uw vakmanschap en Sigmapearl Clean Matt, 
waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. 
De meestvoorkomende vlekken reinig je eenvoudig met lauw 
water en een zacht doekje. En met de speciaal ontwikkelde 
Sigmapearl Cleaner verdwijnen hardnekkige vlekken, zoals 
koffi e-, thee- en wijnvlekken, moeiteloos. Bovendien glanst 
de muur niet op na het reinigen.
Dit alles maakt Sigmapearl Clean Matt tot hét advies voor 
ruimtes waar echt geleefd en gewerkt wordt. En waar uw 
vakwerk mooi moet blijven. Ketchupvlek? Doekje erover. Klaar! 
Overtuig uzelf en ga naar sigma.nl. Of bezoek een 
Sigma-verkooppunt en test Sigmapearl Clean Matt zelf.

Sigmapearl Clean Matt. 
Waarschijnlijk de best 
reinigbare matte 
muurverf ter wereld.

Deze actie loopt van 14 september t/m 25 oktober 2015. 
Kijk voor meer informatie op sigma.nl

Nu 

zes weken 

lang actie met 

Sigmapearl
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