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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!”

