4 Seizoenen onderhoud
Helder Vastgoed Schilderwerken maakt gebruik van de
nieuwste producten en technieken die doorwerken in
de winterperiode mogelijk maken. Door woningen af te
schermen en het creëren van goede werkomstandigheden

Alles over het
schilderwerk
aan uw woning

kunnen de schilders ook ’s winters door blijven werken
en een goed stuk vakmanschap afleveren. Soms dienen
ze vanwege extreme weersomstandigheden het werk
toch stil te leggen. Indien de planning hierdoor moet
worden aangepast, wordt u zo spoedig mogelijk op de
hoogte gesteld.

Investeren in kwaliteit
Helder Vastgoed Schilderwerken werkt volgens de NEN
ISO 9001 normen en is ‘AF’ erkend gecertificeerd. Dit
betekent dat externe deskundigen regelmatig nagaan
of wordt voldaan aan de hoge kwaliteitseisen op het
vakgebied. Verder steken we veel energie in het opleiden
van schilders.
Deze investering loont want ruim dertig procent van
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beste leerbedrijf en werd onze leermeester tot beste
leermeester van het jaar verkozen.
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Informatie:
Voor, tijdens en na het schilderwerk

3. Uitvoering schilderwerk.
Op de uitvoeringsdatum wordt u vriendelijk verzocht om
uw deuren of ramen te openen zodat de schilders ook
de sponningen en omkanten kunnen schilderen. Hierbij
dient u tevens rekening te houden met uw vitrage en

Binnenkort zal Helder Vastgoed Schilderwerken

gordijnen, omdat deze door de natte verf beschadigd

het onderhoudsschilderwerk aan uw woning

kunnen raken.

uitvoeren. Als huurder zijn er dan nogal wat

* Indien u op een bepaalde datum niet thuis bent, kunt

zaken waar u rekening mee dient te houden.

u altijd de schilders ter plaatse benaderen of telefonisch

Wanneer komen de schilders? Welke voor-

contact opnemen met de teamleider voor het maken

bereidingen moet ik treffen? Wat gebeurt er als

van een nieuwe afspraak. Zijn telefoonnummer staat
onderaan de brief vermeld.

het slecht weer is? Waar kan ik vragen stellen?
De antwoorden op deze vragen en meer vindt

4. Oplevering.

u in deze folder.

Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, neemt de
teamleider contact met u op om het timmer- en/of

De voorbereiding van het schilderwerk

schilderwerk na te lopen. Eventuele gebreken worden

Voorafgaand aan het schilderwerk nemen we eerst

dan alsnog verholpen. Indien u niet thuis bent,
ontvangt u een opleverformulier waarop u uw op- of

steekproeven om te zien in welke staat het houtwerk
verkeert. Bij sommige woningen kan dan blijken dat er

De uitvoering stap voor stap:

eerst andere werkzaamheden noodzakelijk zijn, zoals het

1. Brief van Helder Vastgoed Schilderwerken.

verhelpen van houtrot door vervanging van kozijndelen,

De schilders/timmerlieden gaan aan de slag in uw straat

5. Uw mening telt.

herstel van kozijndelen met kunst- hars, herstel van het

en deponeren enkele dagen van tevoren een brief bij u in

Vandaar dat we na oplevering van een complex een klant-

beglazingssysteem, plaatsen van ventilerende glaslatten

de bus waarin de aanvangsdatum staat vermeld en welke

tevredenheids-enquête uitvoeren. Aan de hand van deze

en het schaven van deuren en ramen om klemmen te

medewerking van u verlangd wordt.

gegevens kunnen we ons beleid en dienstverlening nog

aanmerkingen kunt plaatsen.

verder optimaliseren.

voorkomen.
2. Plaatsen steiger.
Helder

Vastgoed

Schilderwerken

maakt

voor

haar

werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik van professionele
steigerbouwbedrijven. Zodra deze steigerbouwers bij
u aan de slag gaan, wordt u vriendelijk verzocht om uw
woning aan de voor- en/of achterzijde te ontruimen
zodat zij ongehinderd hun werk kunnen doen. Met name
decoraties, planten en schotelantennes zijn kwetsbare
objecten die beschadigd kunnen raken. Voorkomen is
beter dan genezen! Verder streven we ernaar om de
steigers zo kort mogelijk te laten staan en de overlast tot
een minimum te beperken.

