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Tijdelijk hoge
korting op al uw
schilderwerk
Lees verder op de achterzijde

 Ambachtelijke kwaliteit  Garantie op schilderwerk  Beste prijs/kwaliteit verhouding

Allround Schildersbedrijf en Totaalonderhoud
Wij staan voor u klaar om uw huis of bedrijfsgebouw van boven tot onder perfect te schilderen
én te onderhouden. Van strak schilderwerk tot decoratieschilderwerk in monumentale panden.
En van het verhelpen van houtrot tot complete verbouwingen. Kortom, wij hebben de ervaren
vakmensen voor schilderwerk én totaalonderhoud. Bel 06 558 958 32 voor een scherpe offerte
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BEL 06 558 958 32
VAN GRONINGEN SCHILDERS.NL

 Poortdijk 21, 3402 BM IJsselstein  info@vangroningenschilders.nl  vangroningenschilders

Schilders

Schilderen is onze passie. Wij zorgen ervoor
dat uw huis of bedrijfsgebouw op de juiste
wijze de uitstraling krijgt die het verdiend.
Niet alleen door fraai schilderwerk af te
leveren, maar vooral ook door samen met
u vooraf de juiste kleurkeuzes te maken
en een verfijnde selectie van materialen
te bepalen. Zo komen we samen tot het
optimale resultaat. Dat garanderen we

Totaalonderhoud

Duurzame instandhouding van vastgoed.
Dat is niet alleen het streven, het is altijd ons
uitgangspunt. Wij stellen de inspanning aan
uw vastgoed af op de levensduur van uw
object en nemen indien nodig de volledige
zorg uit handen, zowel voor binnen als voor
buiten. Daarbij wordt een nauwkeurige
afweging gemaakt voor de materiaalkeuze
én de inzet van ons vakpersoneel
Van Groningen Schilders & Totaalonderhoud
is ook zeer bedreven in wandafwerking.
Of het gaat om behangwerk of het aanbrengen van glasweefsel of -glasvlies, wij zorgen
ervoor dat het perfect wordt aangebracht.
Zo kunt u zorgeloos genieten van de voordelen, zoals het voorkomen van scheurvorming, eenvoudige reiniging en creatieve
opwaardering van de ruimte
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Uw huis of bedrijfspand weer de
uitstraling geven die het verdiend
is nu tijdelijk wel heel voordelig.
Op al het schilderwerk betalen
wij namelijk de BTW voor u! Dit
betekent dat uw korting op het
schilderwerk al gauw oploopt
tot honderden euro’s of meer. Bel
ons dus snel voor een vrijblijvende
prijsopgave inclusief hoge korting*

BEL 06 558 958 32
VAN GRONINGEN SCHILDERS.NL
 Ambachtelijke kwaliteit  Garantie op schilderwerk  Beste prijs/kwaliteit verhouding

*

Deze aanbieding is tijdelijk geldig. Vraag naar de voorwaarden.

ontwerp + drukwerk

