Siepel in Borger - bijna vier decennia lang perfect in kunststof kozijnen en deuren
Als in de regio de naam ‘Siepel’ wordt genoemd, weet bijna iedereen
dat hiermee het bedrijf Siepel Borger wordt bedoeld; met recht een
begrip in de regio. Vanaf juni 1979 zijn Joop en Hil Siepel actief met
hun bedrijf, eerst als Siepel Isolatiewerken en later onder de naam Siepel
Borger. Het bedrijf dat als glashandel begon en uitgroeide tot een goed
lopend bedrijf in het leveren en plaatsen van WERU kunststof kozijnen,
aluminium overkappingen, gevelbekleding, schuif- en winkelpuien,
polyester dakgoten, alle soorten glas, buitenzonwering, rolluiken en horren.
Begonnen aan de Drouwenerstraat 10 in Borger, het woonadres van Joop en
Hil, en het huren van een opslagruimte in Gasselte, werd na een jaar besloten
het pand van de werktuigenvereniging aan de Hunebedstraat 5a te kopen.
In 1990 werd er drastisch uitgebreid. Zo kwam er een grote loods en werd het
eerst gekochte gebouw verbouwd tot showroom. Deze showroom heeft inmiddels een de oppervlakte van tweehonderdvijftig vierkante meter en hier kan de
klant een uitgebreide indruk krijgen van hetgeen Siepel Borger te bieden heeft.
Vanaf 1981 werd de hoofdmoot binnen het bedrijf het leveren en plaatsen
van kunststof kozijnen en deuren, maar er kwamen steeds meer uitbreidingen
bij. ,,We hebben nog steeds klanten van het eerste uur. Ze zijn zeer tevreden
over wat we hebben geleverd en nog steeds leveren”, vertelt Hil. ,,We waren
in de regio Borger een van de eerste bedrijven die kunststof kozijnen leverde.
Nederland moest toentertijd heel erg wennen aan dit soort kozijnen, maar
tegenwoordig wordt er heel veel gebruik van gemaakt. Groot voordeel is dat er
nooit meer hoeft te worden geschilderd.” Bij Siepel Borger is de kwaliteit van
het geleverde zeer hoog: het Duitse topmerk WERU is toonaangevend en een
‘prachtig product’ volgens Hil. ,,Het kan worden geleverd met houtnerfstructuur, in diverse kleuren en bovendien niet meer te onderscheiden van houten
kozijnen.”
In de showroom aan de Hunebedstraat 5a in Borger, elke zaterdag geopend van 10.00 – 16.00
uur en doordeweeks op afspraak, worden alle producten overzichtelijk gepresenteerd, zodat
de klant een goed beeld kan krijgen van wat er allemaal mogelijk is.
Joop en Hil werken met een team van drie mensen: Fokko Schomaker is bijna vanaf het
eerste uur werkzaam voor het bedrijf. In 1984 kwam Harry Braams er te werken en dus ook
al jarenlang trouwe medewerker. Sinds 1998 besloot zoon Ron mee te gaan werken in het
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bedrijf van zijn ouders. Het is een prima team dat elkaar goed aanvult: veel ervaring, een
prima sfeer en goede producten. Juist door de jarenlange ervaring krijgen Joop en Hil en hun
medewerkers veel complimenten over de perfecte afwerking van hun producten. ,,Kwaliteit is
heel belangrijk”, stelt Hil. ,,Ervaring ook en we hebben gewoon een goed team. Het is mooi
dat we complimenten krijgen.”
Siepel Borger houdt kantoor aan Drouwenerstraat 10, 9531JZ Borger. De showroom is
gevestigd aan Hunebedstraat 5a, 9531 JT Borger, tel. 0599-235536. (Door Week in Week uit /
Gerry Grave)
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Johan Verhoeven van Verhoeven Witgoed Service uit Stadskanaal:
'Nieuw kan altijd nog!'
door Jaap Ruiter
Als klanten van Johan Verhoeven te horen krijgen dat repareren niet
meer mogelijk is of dat de kosten niet meer opwegen tegen de aanschaf van een nieuw apparaat, weten ze in elk geval met honderd
procent zekerheid dat het apparaat moet worden vervangen! "Maar
ik zal dat niet zomaar adviseren", benadrukt Johan Verhoeven. "Ik
geef niet snel op. Nieuw kan altijd nog!"
Al 36 jaar in het vak
Johan Verhoeven zit al 36 jaar in het vak. Eerst 18 jaar in loondienst bij een
groothandel en landelijke witgoed-leverancier en daarna 18 jaar als zelfstandig witgoed-monteur. "Ik was een van de eerste ZZP'ers van Stadskanaal", blikt de ervaren vakman terug in de tijd. "De overstap was overigens
niet zo groot, want ik was het gewend om in mijn eentje te werken en
bovendien behield ik dezelfde klanten. Die gingen allemaal mee. Ik kreeg
er alleen een hoop administratie bij. Nou ja, ik niet zoveel, maar vooral mijn
echtgenote Gina kreeg het daardoor veel drukker! Zij doet nog steeds de
administratie."
Reparatie en levering van scherp geprijsd witgoed
Verhoeven Witgoed Service is gespecialiseerd in deskundige reparatie en
levering van witgoed. Zowel het uurtarief als de prijzen zijn zeer scherp
geprijsd. "Witgoed heeft voor mij geen verrassingen", vervolgt Johan Verhoeven het interview. "De basis is in veel gevallen nog steeds hetzelfde, alleen de technologie verandert. Maar dat is voor mij geen probleem. Ik ben
een echte techneut en blijf altijd op de hoogte van alle technische ontwikkelingen. Niet alleen omdat dat nodig is voor mijn werk, maar ook omdat
ik het gewoon leuk vind. Een leven zonder techniek bestaat niet voor mij."

Nooit te oud om te leren
Vanwege zijn grote kennis en deskundigheid wordt Johan Verhoeven regelmatig gebeld door
jongere collega's, als die er niet meer uitkomen. "Ik ben altijd bereid om mee te denken
en mijn kennis te delen met anderen. Andersom bel ik ook wel eens een monteur die alleen voor een van de bekende en betere merken werkt. Die jongens zijn gespecialiseerd
in een merk en weten daar heel veel van af. Ook ik ben nooit te oud om te leren!" Johan
Verhoeven werkt niet alleen voor particulieren maar ook voor een grote zorginstelling.
"Mijn werkgebied is een ruime cirkel tussen Westerwolde, Assen, Groningen en Winschoten."
www.verhoevenwitgoedservice.nl
Bent u op zoek naar een deskundige en ervaren witgoed-monteur, die niet snel opgeeft
en service hoog in het vaandel heeft staan? Neem dan eens contact op met 'Verhoeven
Witgoed Service', erkend UNETO-VNI Elektrotechnisch Reparatiebedrijf, dat gevestigd is aan de Stuurboord 24 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-653475. U kunt voor meer
informatie ook een kijkje nemen op www.verhoevenwitgoedservice.nl.
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Tegelhuys Gieten is de specialist in warme vloeren van tegels
en natuursteen
door Jaap Ruiter
Tegelhuys aan de Vlaskamp 7 in
Gieten is het adres voor Noord-Nederland als het gaat om vloertegels,
natuursteen en vloerverwarming.
Vanwege deze combinatie heeft de
onderneming van Saskia Langebeeke
zich gespecialiseerd in de zogenaamde
warme vloeren. "Want een vloer met
keramische tegels of van natuursteen
met vloerverwarming geeft een perfect
en strak resultaat en heeft een geweldige uitstraling."
Grote showroom
Tegelhuys Gieten heeft voor elk budget een vloer met keramische tegels of
natuursteen, inclusief vloerverwarming.
"Omdat we zo groot zijn kunnen we in
elke prijsklasse leveren", legt Saskia uit.
"Maar we zullen nooit concesssies doen
aan kwaliteit." In de grote showroom
aan de Vlaskamp 7 liggen tal van ruim
bemeten voorbeeldvloeren. "Deze voorbeeldvloeren hebben een relatief groot
oppervlak, omdat je pas dan goed kunt
zien hoe een vloer er werkelijk uit komt te
zien. Omdat een moderne vloer soms wel
20 verschillende variaties in motief en kleur heeft krijg je echt geen goede indruk als je 2 of 3
tegels of stroken naast elkaar legt of mee naar huis neemt."
Italiaans design
Een nieuwe en nu al zeer populaire trend in Tegelland zijn de hout-look vloeren. "Dat is een
Italiaans design waarbij de vloeren de uitstraling van een houten vloer hebben, maar toch
echt van tegels zijn", vertelt Saskia. "Als je van hout houdt maar een hekel hebt aan lakken en
schuren is dit natuurlijk een uitkomst. Bovendien is het heel sterk, gaat lang mee en geeft in
combinatie met vloerverwarming ook nog eens een goed rendement."
Deskundig, creatief en passie
Behalve het ruime assortiment, de tal van fraaie voorbeeldvloeren in de grote showroom en
de kwaliteit van het geleverde keramiek en natuursteen, is een ander groot voordeel van Tegelhuys Gieten dat er deskundig, creatief en met passie mee wordt gedacht met de klant. Niet
alleen wat betreft keuze van materiaal en design, maar ook waar het techniek en constructie

betreft. "Omdat we beschikken over een eigen team met tegelzetters en vloerverwarmingmonteurs kunnen we alle werkzaamheden voor onze rekening nemen. Van het uitbreken van
de bestaande vloer en het verwijderen van radiatoren en convectoren tot en met de afwerking
van de nieuwe vloer, inclusief vloerverwarming. En niet te vergeten: met vijf jaar garantie!"
www.tegelhuys.nl
Heeft u plannen voor een nieuwe vloer van keramiek of natuursteen? Bent u uitgekeken
op die lelijke radiatoren of convectoren? Kom dan eens geheel vrijblijvend naar de grote
showroom van Tegelhuys en bekijk op uw gemak de ongekende keur aan warme vloeren met
keramische tegels en natuursteen met tal van voorbeeldvloeren, zodat u een uitstekende indruk krijgt van het uiteindelijke resultaat. Uiteraard wordt u hartelijk ontvangen en uitgebreid
en deskundig voorgelicht als u vragen heeft.
Tegelhuys, dat wordt gerund door drie vakvrouwen, is gevestigd aan de Vlaskamp 7 in Gieten.
Telefoon: 0592-264 091. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op
www.tegelhuys.nl.
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ALTIJD GOEDEMORGEN
bij Hartman Bedden in Stadskanaal
,,Bij ons is het altijd goedemorgen”, spreekt Johan Hartman van Hartman Bedden
vol lof. Hij is maar wat trots op zijn bedrijf dat alweer enkele jaren is gevestigd op
Industrieterrein Vleddermond in Stadskanaal. Het gaat prima met de Stadskanaalster
onderneming: klanten komen vanuit de wijde omgeving naar Hartman Bedden en
slagen steeds weer in hun aankopen.
Slapen is van wezenlijk belang voor een mens. Het mag voor zich spreken, maar Johan wil nog
wel even benadrukken over het hoe en waarom van een goede nachtrust: ,,De volgende dag
kun je er heel veel last van hebben als je niet goed hebt geslapen: je humeur kan verslechteren,
je bent minder goed geconcentreerd en je
kunt ook nog eens last krijgen van allerlei
gewrichten. Wij zorgen ervoor dat de
klanten tot zijn recht komen en slagen in
hun wensen. We willen natuurlijk dat ze
goed slapen, geen klachten krijgen en dus
vooral tevreden zijn. Daar doen we echt
alles aan, want de klant speelt voor ons
een heel belangrijke rol.”
Hartman Bedden is een van de grootste
zaken van de regio die bekendheid geniet
in heel Groningen en Drenthe op goed slaapcomfort. Het bedrijf timmert op eigen kracht
goed aan de weg en springt in op allerlei vernieuwingen en trends. Zowel qua prijsniveau als
op modetrends. De consument wil graag steeds mooiere hoofdborden: strak, gecapitonneerd,
design, vakkenverdeling, etc. en uiteraard in alle modieuze stoffen en kunstleders.
Hartman Bedden zorgt ervoor dat er een ruime keus is aan producten. Zo zijn de boxspringbedden enorm in trek. Men kan kiezen uit een enorm aanbod van zowel A- als B-merken
(ook wel eigen merken genoemd door Johan Hartman). Merken als Cinderella, Eastborn,
Pullman, Recticel, Norma en Riviera Maison zijn toch wel de bekendste merken die door de
Stadskanaalster beddengigant aan de man worden gebracht. ,,We hebben ook eigen merken
die eigenlijk niet van Cinderella zijn te onderscheiden. De techniek is dezelfde, alleen het aangezicht is anders. Zo staat er geen ‘Cinderella’ op.”, spreekt Johan.
,,Wat geheel nieuw is: we hebben een nieuw boxspringsysteem die geheel persoonlijk is in te
stellen. Dit geldt voor schouderhoogte en zelfs heuphoogte, dus in te stellen op elke ideale
houding. Dit betreft een electrische instelling met snoerloze bediening. Kom snel proeﬂiggen.”

Uiteraard beschikt het bedrijf over een enorme collectie andere producten: zo zijn de seniorenbedden erg in trek en ook is er een zorgafdeling met onder meer in hoogte verstelbare
bedden. Bedden van 1.80 bij 2.00 meter zijn er al vanaf € 995,-. Johan stelt dat de wensen van
de klant dermate divers zijn dat er daarom zoveel verschillende prijsklassen zijn. De kwaliteit
is evenwel altijd goed.
Het geldt ook voor de uitgebreide matrassencollectie. Voor iedereen is er wat wils op dit gebied. Ook nieuw is de textielafdeling die begin dit jaar is ingevoerd. Tevens zijn er nog tal van
ledikanten en linnenkasten.
Echt alles is er te vinden en als er vragen zijn of men advies wil dan staat het team van Hartman Bedden altijd voor de klant klaar. ,,Daar zijn we voor”, zegt Johan. We zetten voor de
klant alle wensen op een rij en koppelen dan het gewenste produkt aan de klant.
Hartman Bedden is gevestigd aan Tinnegieter 5, 9502 EX Stadskanaal, tel. 0599 – 650965.
(Door Week in Week uit / Gerry Grave)

BOUWEN & WONEN | EDITIE BORGER-ODOORN & AA EN HUNZE | OKTOBER 2016

13

14

BOUWEN & WONEN | EDITIE BORGER-ODOORN & AA EN HUNZE | OKTOBER 2016

BOUWEN & WONEN | EDITIE BORGER-ODOORN & AA EN HUNZE | OKTOBER 2016

15

16

BOUWEN & WONEN | EDITIE BORGER-ODOORN & AA EN HUNZE | OKTOBER 2016

BOUWEN & WONEN | EDITIE BORGER-ODOORN & AA EN HUNZE | OKTOBER 2016

17

18

BOUWEN & WONEN | EDITIE BORGER-ODOORN & AA EN HUNZE | OKTOBER 2016

BOUWEN & WONEN | EDITIE BORGER-ODOORN & AA EN HUNZE | OKTOBER 2016

19

‘Met gerecycled kunststof kan je heel veel maken’

Dat is te merken bij Nedaplast,
want het bedrijf groeit en groeit.
Heel recent is het pand in Gieten
uitgebreid met extra buitenopslagruimte voor pallets en er is
een vestiging in Eext bij gekomen, om de klanten nog beter
van dienst te kunnen zijn. Daar is
ook een nieuw stokpaardje van
het kunststofbedrijf te vinden:
Wootex, een compleet nieuwe
grondstof die gemaakt is van
textielafval en afvalplastic. Het
heeft nog speciﬁekere eigenschappen dan kunststof en hout, waar Nedaplast al
mee werkte, want het is nog steviger en daardoor gaat het nog langer mee. Ook
van Wootex is veel te maken.

Door Eline Lohman
GIETEN - Gerecycled kunststof: dat is het specialisme van Nedaplast aan de
Vlaskamp in Gieten. Naast het leveren van een duurzaam topproduct is er
ook nog eens heel veel kennis in huis op het gebied van gerecyclede kunststof producten.

Brands: “We zijn heel blij dat we hier leverancier van zijn, want dit product zorgt
door grotere stijfheid voor nog meer toepassingsmogelijkheden. Ook voor Wootex, dat het KIWA keurmerk mag dragen, geldt dat het erg duurzaam is en dat is
wat de mensen vandaag de dag willen. Begrijpelijk, want hergebruik en recycling
zijn de toekomst en dat zien we ook in de branche, want het raakt steeds meer
ingeburgerd om milieuvriendelijk te werken. Vanwege die toenemende belangstelling voor duurzaamheid kunnen we zeggen dat het goed gaat met ons bedrijf. We
groeien steeds meer en dat komt onder meer doordat mensen zien dat je heel
veel kunt doen met het product dat we leveren.”

Binnen het specialisme is Nedaplast het grootste bedrijf in Nederland dat zich
bezighoudt met de toepassing van gerecycled kunststof. En dat al sinds 2007. Het
bedrijf importeert duurzame proﬁelen zoals balken en planken van zes fabrikanAangevuld met een andere grote kracht van Nedaplast: klantgerichtheid. “Dat zegt
ten in Europa, die zij als groothandel verkoopt aan bedrijven en particulieren. De
iedereen, maar wij streven dit echt na. We zijn een heel toegankelijke organisatie
toepassing van de producten is heel breed, legt Erik Brands uit.
en we hebben veel productkennis in huis. We zijn altijd op zoek naar de juiste
oplossing, ook als dat betekent dat we een keer ‘nee’ moeten zeggen tegen een
“De markt is heel groot – van offshore tot en met gemeentes. Zo maken we bijklant wanneer bijvoorbeeld een andere toepassing beter aansluit bij zijn of haar
voorbeeld banken voor een vakantiepark, verzorgen we parkmeubilair voor allerlei wensen. Daar zijn we heel eerlijk in.”
gemeentes en maken we banken voor in sportparken. Als je het goed toepast,
kunnen producten van gerecycled kunststof wel 50 jaar meegaan. Bloembakken,
Tijdens de Recreatiebeurs in de Evenementenhal in Hardenberg van 8 tot en
picknicktafels, schuttingen, stalinrichting, afvalbakken, anti-parkeerpalen, pergomet 10 november kan het publiek met eigen ogen zien wat Nedaplast maakt. Het
la’s - met gerecycled kunststof kun je heel veel maken en dat maakt dat er steeds bedrijf laat dan producten van gerecycled kunststof zien, zoals meubilair. Een
meer animo komt voor het product.”
voorproefje van de mogelijkheden is vast te vinden op www.nedaplast.com.

Nedaplast | Vlaskamp 2a | 9461 VB Gieten | Tel. 0592-261926 | www.nedaplast.com
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Energie besparen zonder zelf te investeren met Zeker Groen!
door Jaap Ruiter
'Zeker Groen' uit Beilen heeft een uniek concept voor
huiseigenaren, om zowel de energienota naar beneden te
krijgen als direct eigenaar te worden van een nieuwe cvketel in combinatie met zonnepanelen en eventueel een
warmtepomp, waar de overheid ook nog eens aan mee
betaalt en waar u als huiseigenaar niets aan hoeft bij te
dragen. Kortom, energie besparen zonder zelf te investeren !
Ondersteunen en ontzorgen
"Zeker Groen is een dienstverlenende organisatie op het gebied van duurzame energiebesparende oplossingen, waarbij
onze adviseurs de gebruiker van advies tot oplevering ondersteunen en ontzorgen", vertelt mede-eigenaar Han Schimmel.
"Met Zeker Groen bieden wij een uniek, volledig, duurzaam en
voordelig energiepakket, gecombineerd met ﬁnanciële en ﬁscale voordelen voor de gebruiker. Zo wordt er energie bespaard
door middel van zonne-energie en kunnen huiseigenaren 10
jaar zorgeloos genieten van een nieuwe energiezuinige verwarmings- en warmwater installatie zonder zelf te investeren."

Aantrekkelijk
Om de aantrekkelijkheid van het energiepakket goed uit te leggen, neemt Han Schimmel als voorbeeld een willekeurige huiseigenaar die sowieso al veel voor zijn energie betaalt en wiens
cv-ketel ongelukkigerwijs ook nog eens stuk is gegaan. "Nou,
dat komt uiteraard heel slecht uit. Gemiddeld genomen kost
het ongeveer 1800 euro om direct een nieuwe cv-ketel te laten
installeren. En daarmee kun je ook je vakantieplannen of iets
anders waarvoor je gespaard hebt vaarwel zeggen. Maar niet
als deze huiseigenaar voor ons, voor Zeker Groen kiest."

overheid ook nog eens 15 euro per maand bijdraagt, en komt
de groene ﬁnanciering netto uit op slechts 60 euro per maand!
Dat is in totaal 135+60= 195 euro per maand. Maar… de huiseigenaar bespaart ook nog eens 15 euro aan onderhoudskosten
voor zijn cv-ketel, waardoor de maandelijkse kosten dalen naar
180 euro. Dit betekent minimaal 10 euro minder kosten per
maand en een nieuwe cv-ketel, zonnepanelen en 10 jaar lang
geen kosten aan de nieuwe installatie. Ook kiezen voor alleen
zonnepanelen of alleen een cv-ketel is mogelijk binnen het
concept van Zeker Groen.

All-in garantie
Han Schimmel legt uit dat in dit geval de eigen installateur namens Zeker Groen een nieuwe cv-ketel installeert, passend bij
de leefsituatie van de huiseigenaar (en zijn gezin), en zonnepanelen plaatst, gebaseerd op het reële verbruik van elektriciteit en de ruimte op het dakvlak. "Daarmee is de huiseigenaar
verzekerd van 10 jaar probleemloos gebruik door onze all-in
garantie en wij verantwoordelijk zijn voor onderhoud en eventuele reparatie. Bijkomend voordeel is dat het geen huurconstructie is maar dat de huiseigenaar na aanleg direct eigenaar is
van het pakket."

Vertrouwen
"Tien jaar lang geld besparen zonder zelf te investeren", vat
Han Schimmel bovenstaande situatie samen. "Dat is voor iedere huiseigenaar aantrekkelijk. Bovendien stijgt het huis ook
nog eens in waarde omdat het een hoger energielabel krijgt.
Maar je kunt ook voor een combinatie met een warmtepomp
kiezen. Bovenstaande is alleen een voorbeeld."

Omdat Zeker Groen samenwerkt met 'Allure Energie' wordt
de energienota na installatie en montage direct aangepast. "Dat
is bij andere energiemaatschappijen niet zo eenvoudig", zegt
Han Schimmel, die er met enige trots aan toevoegt dat Zeker
Besparing
Groen winnaar is geworden van de Nationale Business Succes
De besparing die deze Award 2016 in de branche Duurzame Energie. "En die reiken
maatregel, zonder notabene ze niet zomaar uit. Daar spreekt vertrouwen uit, dat wij de kozelf te investeren, vervol- mende jaren zeker gaan waarmaken!"
gens oplevert is redelijk
eenvoudig uit te rekenen. Voordelen
De huiseigenaar in dit voor- Tot slot alle voordelen van het unieke energiepakket van Zebeeld betaalt maandelijks ker Groen nog even op een rijtje: gemak, direct zichtbaar
aan energiekosten een voor- rendement op investering, energiebesparing zonder eigen inschot van 175 euro en 15 vestering, kostenbesparingen, label-verbetering van woning,
euro voor onderhoud van 10 jaar all-in garantie en onderhoud, professionele advisering,
de cv-ketel, en heeft maan- installatie en onderhoud door uw eigen erkende installateur,
delijks dus 190 euro aan persoonlijke begeleiding door een adviseur van Zeker Groen,
kosten. Door de nieuwe in- een steentje bijdragen aan het milieu door opwekken van duurstallatie bespaart hij op het zame energie en comfortabel en zorgeloos wonen.
verbruik van energie waardoor zijn energienota zakt www.zekergroen.nl
naar 135 euro per maand. Nieuwsgierig geworden naar het unieke concept van energie
Kiest hij voor een groene besparen zonder zelf te investeren? Neem dan geheel vrijblijﬁnanciering dan betaalt hij vend contact op met Zeker Groen, gevestigd aan de Romhof
75 euro per maand voor het 12A in Beilen. Telefoon: 085-90 22 940. Of kijk eens op de
energiepakket, waaraan de uitgebreide website: www.zekergroen.nl.
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Multi Vloer Emmen is veel meer dan vloeren alleen!
door Jaap Ruiter
Multi Vloer Emmen staat al meer dan 25
jaar bekend als dé specialist in vloeren en
vloerbedekkingen. De onderneming van
Gerrit Velema begrijpt als geen ander het
beeldbepalende karakter van een vloer voor
woning, winkel of bedrijf. Maar Multi Vloer
Emmen heeft veel meer in huis dan alleen
vloeren! Het is uitgegroeid tot een totaalinrichter met een compleet aanbod van
vloeren, behang, gordijnen, tapijten en zonwering. Wat dat betreft dekt de naam Multi
Vloer Emmen allang niet meer de lading.
Specialist
Multi Vloer Emmen is al jaren specialist op het gebied leveren en leggen van houten vloeren,
parket, laminaat en pvc-vloeren. "Onze vloeren staan bekend om hun uitstekende kwaliteit
en het vakkundige leg- en maatwerk", vertelt Gerrit Velema. "Dankzij onze ruime keus in
materiaalsoorten, kleur en legpatronen, is er voor iedereen een vloer die in de smaak valt. De
pvc-vloer is trouwens nog steeds erg gewild. Maar dat is ook niet zo vreemd, want pvc is erg
praktisch, gemakkelijk, zeer onderhoudsvriendelijk en heeft bovendien een prettige uitstraling.
Bovendien is het ook nog eens zeer aangenaam geprijsd en doet in kwalitatief opzicht niet
onder voor laminaat."
Passende ondersteuning
Maar welke vloer u ook kiest, Multi Vloer Emmen biedt altijd passende ondersteuning van
een gediplomeerde binnenhuisarchitect, die alle facetten als locatie, ligging en gebruik van de
vloer in ogenschouw neemt, zodat u als klant een juiste en weloverwogen keus kunt maken,
waar u nog jaren plezier van heeft. Uiteraard is het mogelijk om de vloer vakkundig te laten
leggen door de professionals van Multi Vloer Emmen. "Dan regelen wij alles van A tot Z en
heeft de klant er helemaal geen omkijken naar."
Totaalinrichters
Aangezien bij nieuwkoop of renovatie van een woon- of bedrijfsruimte meestal meer komt
kijken dan alleen de keuze voor een bepaalde vloer, heeft Multi Vloer Emmen het aanbod in
de afgelopen jaren fors uitgebreid. "Multi Vloer
Emmen' staat voor alle vloeren en meer", zegt
Gerrit Velema. "Wij zijn een totaalinrichter
waardoor we ons focussen op het totale interieurplaatje van vloer, behang, gordijnen, tapijt
en zonwering. Het grote voordeel voor de klant
is dat hij op hetzelfde adres kleur, aankleding
en materiaal op elkaar kan afstemmen en wij

een complete service kunnen bieden. En vergeet niet dat als je als klant alles op hetzelfde
adres koopt, dat prijstechnisch vaak ook nog eens heel interessant is!" Wat betreft behang wil
Gerrit Velema de merken 'Arte', 'Hooked On Walls', 'Rasch' en 'Noordwand' nog even speciﬁek noemen. "Dat zijn schitterende merken. Behang vormt in feite een verticale verlenging
van je vloer. Daar houden wij in onze adviezen altijd rekening mee. Omdat we een breed en
diep assortiment voeren, valt hier inspiratie genoeg op te doen."
Zonwering
Zonweringssystemen van Multi Vloer Emmen zijn in diverse afmetingen, kleuren en designs
verkrijgbaar. De knikarmschermen, screens, uitvalschermen en rolluiken zijn onverminderd
populair. Zo houdt de effectieve ﬁltering van screens zowel het zonlicht als de hitte buiten en
zijn de trendy rolluiken met hun isolerende werking helemaal ideaal: In de zomer houden ze
de warmte tegen en in de winter houdt het de kou buiten.
www.multivloeremmen.nl
Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden naar alle mogelijkheden die Multi
Vloer Emmen u heeft te bieden? Weet in elk geval dat u van harte welkom bent in de showroom in Emmen waar het team van de totaalinrichter u met raad en daad bij staat. "Soms zie
je mensen binnenkomen met een bepaalde wensen, maar zie je ze weer vertrekken met een
compleet nieuw inrichtingsplan waar ze erg enthousiast over zijn", besluit Gerrit Velema het
interview. "Wij zijn er voor om duidelijk te maken wat er allemaal mogelijk is en waar je zelf
nog niet aan hebt gedacht."
Multi Vloer Emmen is gevestigd aan de Zuidbargerstraat 78 in Emmen. Telefoon: 0591677417. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op www.multivloeremmen.nl
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Arends Techniek in Stadskanaal is dé specialist in zonnepanelen
Op industrieterrein Vleddermond in Stadskanaal is sinds
2014 Arends Techniek gevestigd. Eigenaar Edwin Arends
was daarvoor met het bedrijf in Valthermond en 2e Exloërmond gevestigd. Een prachtig pand met kantoor- en
opslagruimte en een werkplaats biedt prima mogelijkheden
voor het runnen van het goed lopend bedrijf dat voorziet in
zonnepanelen en nog meer.
Ruim zeven en een half jaar heeft hij ervaring op het gebied van
het runnen van een bedrijf in zonnepanelen, Edwin Arends. Hij
zit dan ook nooit stil en zorgt er elke dag weer voor dat alles op
rolletjes gaat. Zijn bedrijf zit in de lift en kan dan ook met vertrouwen naar de toekomst kijken. Met gemiddeld vijftien installaties van zonnepanelen per week bewijst het bedrijf dat er goed
wordt gepresteerd; een groot aantal waarvoor het nodige werk en
de nodige kennis is vereist.
,,Elke dag werken er vijftien mensen die ervoor zorgen dat alles
in goed banen verloopt”, zegt Edwin in de ontvangstruimte van
zijn bedrijfspand aan de Touwslager. ,,Ja, het gaat echt prima en
we mogen dan ook niet klagen. We zijn zelfs zover dat we kunnen gaan uitbreiden. Niet qua pand, maar er komen steeds meer
opdrachten bij en het kan dus maar zo dat er meer personeel bij
moet komen.”
De focus van Arends Techniek ligt vanaf 2009 op zonnepanelen,
maar meer en meer zijn er werkzaamheden bij gekomen, allen
natuurlijk met een nauw verband hiermee. Te denken valt dan
aan infraroodverwarming. ,,We richtten ons eerst op de particuliere markt”, zegt Edwin. ,,Inmiddels is het zo dat we met andere
grote partijen uit Noord-Nederland samenwerken. Daarbij richten
we ons dan op grotere zonnestroominstallaties in combinatie met asbestsanering. Maar er is
meer, hoor. Zo leveren we ook zonnestroomboilers. Daarbij wordt een boiler met behulp van
zonnepanelen verwarmd: een erg rendabele manier natuurlijk.” Edwin legt uit dat fossiele
brandstoffen niet goed zijn voor de aarde en het ook duur is. Volgens hem stijgt de vraag naar
duurzame energie die ook nog eens betrouwbaar is. Dergelijke energievormen worden door
Arends Techniek voor de klant toegankelijk gemaakt.
Rendabel is dé kreet waar het bij Arends Techniek dan ook om draait. Het is zo dat zonnepanelen dusdanig veel kosten besparen dat volgens Edwin eigenlijk iedereen wel zonnepanelen
zou moeten nemen. ,,Je merkt echt dat het rendement oplevert. Mensen moeten dat natuurlijk zelf bepalen, maar we kunnen de klant altijd van advies en informatie voorzien. Het is
gewoon de toekomst”, stelt de ondernemer. ,,We zorgen er steeds voor dat we met zo goed
mogelijke energiebesparende oplossingen komen. Daar denken we over na alvorens we met
alternatieven komen. Uiteindelijk heeft iedereen er baat bij.”

Op arendstechniek.nl is veel uitleg en informatie te vinden over hetgeen Arends Techniek allemaal doet. Prijzen, producten en onder meer projecten staan op de duidelijke site vermeld.
Arends Techniek is gevestigd aan Touwslager 12, 9502 KD Stadskanaal, tel. 0599-672368.
(Door Week in Week uit / Gerry Grave)
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Nieuw uiterlijk voor Karin Zwanenburg
Makelaardij uit Noord-Sleen
U ziet het goed: Karin Zwanenburg Makelaardij heeft een nieuw uiterlijk. Uiteraard is
er aan de binnenkant niks veranderd. Nog steeds staat Karin voor een persoonlijke en
daadkrachtige aanpak als het gaat om de aankoop, verkoop, verhuur of taxatie van
uw woning. Een kleine samenvatting wat u nog steeds van haar kunt verwachten.

Tijd en aandacht
Een huis kopen of verkopen is vaak een belangrijk moment waar veel bij komt kijken.
Als makelaar en taxateur begrijpt Karin dat als geen ander en wil zij u helpen dit zo snel
en goed mogelijk te realiseren. Met volle overgave en échte aandacht, want dat vindt
zij belangrijk. Karin neemt uitgebreid de tijd om u te leren kennen en uw woonwensen
te bespreken, zodat zij u altijd het beste kan bieden. Karin denkt mee, adviseert en doet
altijd net dat stapje extra. Omdat elke woonwens uniek is en u wilt dat het in één keer
goed gebeurt.
Lokale makelaar
Zelf werkt en woont Karin in Noord-Sleen en weet zij als geen ander wat er in de
omgeving speelt wat betreft de huizenmarkt. Als Makelaar o.z. en Register-Taxateur in
de gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden helpt zij u met de verkoop, aankoop, verhuur en taxaties. U kunt daarbij altijd rekenen op heldere communicatie en
aanpak.

Uw woondroom: verkopen of kopen
Bij de verkoop van uw woning wil Karin vooral uw thuisgevoel ontdekken
en dat overbrengen op de toekomstige bewoners. Zij komt graag bij u thuis
om alle mogelijkheden te bespreken, zodat ze een persoonlijke verkoopstrategie op
maat kan maken. Daarbij kunt u denken aan de inzet van sociale media,
aanmeldingen op diverse websites en vastgoedfotografie. Daarnaast werkt
Karin samen met een team van zelfstandigen die voor de finishing touch van
uw woning kunnen zorgen als dat nodig is, zoals vastgoedstylist en
fotograaf Anita Klement. Want wonen is beleving en de eerste indruk van
uw thuis verdient veel aandacht als u uw woning gaat verkopen.
Wilt u graag een woning kopen? Dan geeft Karin u onafhankelijk advies over de
waarde van een woning door het uitvoeren van een grondig onderzoek. Op deze
manier weet zij wat een woning waard is en kan zij uw belangen behartigen en goede
onderhandelingen voeren. Ook neemt Karin al het papierwerk op zich en zorgt ze voor
een juiste afhandeling tussen alle partijen. Zo komt u altijd tot de beste match.
Verhuur en taxatie
Naast de verkoop en aankoop helpt Karin u ook bij (tijdelijke) verhuur van uw woning.
Als erkend VBO verhuurmakelaar geeft zij u eerlijk advies over de huurprijs en laat ze
altijd een screening plaatsvinden om woonfraude te voorkomen en u te verzekeren van
de juiste huurder.
Heeft u een woning gekocht, gaat u verbouwen en/of wilt u uw huidige hypotheek
oversluiten? Als erkend en gecertificeerd NRVT Register-Taxateur kan zij de taxaties
voor u uitvoeren en streeft zij ernaar dat binnen 1 week na opname van de woning een
gevalideerd taxatierapport in uw bezit heeft.
Nieuwe website
Zoals u merkt is er niets veranderd, behalve een nieuw uiterlijk voor Karin Zwanenburg
Makelaardij. Op haar website wordt onderstreept wie Karin is en waar zij voor staat. Zij
nodigt u graag uit om een kijkje te nemen op www.karinzwanenburg.nl en ze vindt het
erg leuk om te horen wat u ervan vindt!
Contact
Wilt u meer weten over de verkoop, aankoop, taxatie of verhuur van uw woning en wat
daarbij komt kijken? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen door een mail te sturen
naar info@karinzwanenburg.nl. Karin streeft ernaar om u binnen 24 uur te voorzien
van een reactie. Even bellen mag natuurlijk ook gewoon.
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Groenewold Bouw in Stadskanaal: laagdrempelig goede
kwaliteit in nieuwbouw
Peter Groenewold is alweer ruim vier en een half jaar met Groenewold Bouw in
Stadskanaal gevestigd op industrieterrein Vleddermond. Daarvoor was hij actief in
Nieuw-Buinen, daar waar het allemaal voor hem begon. We schrijven dan 2008, Peter
begon als zelfstandig ondernemer en na een aantal jaren was de tijd dus daar om uit
te breiden. Anno 2016 heeft hij het maar wat druk met zijn werkzaamheden.
Peter Groenewold zit er ontspannen bij. Hij geniet van het werk dat hij doet en als de klant
tevreden is dan is hij het ook. Met hem het hele bedrijf, want Groenewold Bouw is een hecht
team dat voor elkaar klaarstaat. ,,We werken met korte lijnen, zodat alles duidelijk is voor iedereen. Geen moeilijk gedoe, maar gewoon zoals het is en zonder poespas”, vertelt Peter. Het
is de kracht van het bedrijf: van iets dat klein begon is nu een behoorlijk bedrijf geworden. De
economische crisis lijkt nagenoeg zijn einde te hebben gevonden en Groenewold Bouw heeft
dit gemerkt. ,,We kunnen ook best uitbreiden, maar dat is op dit moment niet de bedoeling”,
zegt Peter. ,,Druk genoeg, mogelijkheden genoeg, maar het is zo prima. Zoals we nu werken
gaat het erg goed en mogen we niet klagen. Ik werk nu zes dagen per week met heel veel
plezier. We voelen ons nergens te veel voor en iedereen is bij ons even belangrijk; de klant
betaalt, dus bepaalt. Ook het personeel kan het goed met elkaar vinden. We werken met een
team van gemiddeld twintig mensen.”
Een blik in de werkplaats levert op dat er dan ook druk wordt gewerkt en in het kantoorgedeelte wordt ook niet stilgezeten en als iemand hulp nodig heeft dan is niemand te beroerd
even bij te springen. Zo gaat het bij Groenewold Bouw: een bedrijf dat gewoon goed bezig
is. Het moet ook wel, anders zou niet kunnen worden voorzien in de producten en diensten
die worden geleverd. Groot voordeel is dat het bedrijf de beschikking heeft over een eigen
timmerwerkplaats: ideaal, vooral vanwege de kosten; de prijs kan op deze manier laag worden
gehouden, hetgeen voor zowel de klant als Groenewold Bouw erg gunstig is. In 2012 kwam
het ervan: Peter Groenewold ging samen met Droomtrappen (voorheen Timmerwerkplaats
J. Wessels) en zo tegen het einde van 2016 zorgt hij ervoor dat de klant wordt voorzien van
de beste materialen op velerlei gebied. Hoofdmoot is en blijft echter de nieuwbouw: het is
de specialiteit van de Stadskanaalster onderneming. Eigen conceptwoningen worden op maat
gebracht.
Er wordt in de particuliere als de zakelijke sector in Groningen en Drenthe gewerkt: een vrij
groot gebied dat door Groenewold Bouw wordt bediend. Het bedrijf is actief in de nieuwbouw, verbouw, renovatie en eigen projectontwikkeling. Niet alleen bouwwerkzaamheden
vinden plaats, maar ook het tekenwerk; in feite een compleet pakket van begin tot eind, zodat
elk project in goede banen kan worden geleid en de klant tot op zijn wenken wordt bediend.
In feit kan een complete woning worden gebouwd: van de eerste steen tot de laatste en alles
wat ertussen zit.
Op de website groenewoldbouw.nl zijn voorbeelden van enkele projecten te vinden en uiteraard staat Peter Groenewold met zijn team klaar om de mensen van antwoorden op allerlei

vragen te voorzien en als dan in zee wordt gegaan met het bedrijf dan staan vakmanschap en
betrokkenheid altijd hoog in het vaandel. ,,We gaan aan de slag met de wensen van de klant als
uitgangpunt. Van begin tot eind blijven we met hen in contact over de werkzaamheden, zodat
we te allen tijde ﬂexibel kunnen zijn”, verheldert Peter.
Zoals vele andere bedrijf werkt Groenewold Bouw ook samen met allerlei andere bedrijven.
Zo is een goed netwerk ontstaan waarbij de bedrijven elkaar kunnen helpen en ondersteunen.
Het zijn dan vooral bedrijven op het gebied van bouwkunde, maar ook op installatietechniekgebied. Partners van het bedrijf zijn: Raab Karcher Bouwstoffen, Droomtrappen, Adviesbureau Hillenga, BMN, House & Style.
Een andere bedrijfsactiviteit is het plaatsen van dakkapellen. Groenewold Bouw voorziet hier
ook in en kan dit zelfs heel snel uitvoeren: binnen één dag is het al mogelijk meer licht in een
slaap- of zolderkamer te krijgen, waarbij alles voor de klant wordt geregeld van het maken van
de dakkapel in de eigen werkplaats, het vervoer ervan en de afronding van het geheel. Ook
hiervoor geldt: niet duur, een goede kwaliteit en ook: vragen staat vrij. Groenewold Bouw
helpt de klant graag.
Groenewold Bouw is gevestigd aan Leerlooier 5a, 9502 KG
Stadskanaal. (Door Week in Week uit / Gerry Grave)
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Selekt Wonen Ter Veen Borger: 2500 m2 wonen, zitten en slapen
Net zoals veel andere bedrijven is Selekt Wonen
Ter Veen de economische recessie ontvlucht. Het
gaat dan ook weer de goede kant op. ,,We konden merken dat er minder woningen werden verkocht, er minder woningen werden gebouwd en
klanten dus minder besteedden”, vertelt Anthony.
,,Niet dat we geen klanten trokken, hoor. Het was
de recessie, nu gaat het goed. Het was noodzaak
maatregelen te nemen en keuzes te maken. Dat
hebben we dan ook op verantwoorde wijze gedaan. Op die manier konden we de moeilijke fase
goed overleven.”

Al meer dan dertig jaar is Selekt Wonen Ter Veen in Borger bij velen bekend: een erkend bedrijf op het gebied van wonen, slapen en zitten. Het zijn de drie sleutelwoorden van de zaak van Anthony ter Veen. De klant voelt er zich vertrouwd, vindt er prima
producten en komt graag terug bij de Borgerder onderneming die net buiten het centrum is gevestigd met veel parkeerplaatsen en goede verbindingen.

Er is dus alle reden tot positief denken. Niet voor
niets zit het bedrijf al zo lang in Borger en beschikt
het over een heel grote klantenkring uit een straal
van ongeveer dertig kilometer rondom Borger.
,,We doen het werk met veel plezier en zorgen er
steeds voor dat de klant tevreden is. Duur? Zeer
zeker niet, we hebben kwaliteitsproducten
voor een zeer geschikte prijs. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is erg goed.”
De reden ervan is dat samen met vijftig
andere meubelzaken uit heel Nederland
wordt ingekocht. Op die manier kan een
concurrerende prijs worden aangeboden.
,,We kunnen de klanten dan ook de zekerheid geven dat eenzelfde meubel nergens
in een andere meubelzaak voordeliger is.”
Dag in dag uit investeert Selekt Wonen
Ter Veen in het bedrijf en de dienstverlening. Zo wordt de collectie steeds weer
vernieuwd door in te springen op allerlei
vernieuwingen en trends. Er kan dan ook
worden gesproken van een zeer actuele,
eigentijdse collectie op het gebied van
wonen, zitten en slapen, vloeren, raambekleding, tafels, banken en onder meer
matrassen en bedden van de topmerken
Eastborn en Tempur. In feit is het een
compleet pakket; men kan er voor alles
op het gebied van wonen en meer terecht.
Om de klant optimaal te kunnen bedienen
wil Selekt Wonen Ter Veen zich vooral onderscheiden. ,,Nét dat stukje meer is wat
we willen bereiken. We geven de mensen
een leuke attentie bij een aankoop en bieden goede nazorg door onder meer even
te vragen hoe de producten bevallen en
zo meer”, legt Anthony uit.
De klant kan er niet alleen terecht voor producten op het gebied van wonen, slapen
en zitten, maar ook voor projectinrichting.
,,De klant ziet dat vaak niet, maar het is er
wel”, verheldert Anthony. ,,We verzorgen
projectinrichting tot duizend vierkante meter met eigen mensen. Ook in de projectmarkt blijft bij ons kwaliteit en service hoog
in het vaandel staan. Volledige ontzorging
is zelfs mogelijk, zodat de klant zelf helemaal niets hoeft te doen. Niets is dan ook
te veel en te gek voor Selekt Wonen Ter
Veen.”
Selekt Wonen Ter Veen is gevestigd aan
Bloemdijk 1a, 9531 JL Borger, Tel. 0599234489.
(Door Week in Week uit / Gerry Grave)
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Rutherm Installatietechniek in Buinen: voor alles op het gebied
van installatietechniek
In de dorpskom van Buinen bevindt zich alweer een klein decennium Rutherm Installatietechniek. Eigenaar Wim Rutgers begon op 1 maart 2008 aan zijn toenmalig woonadres aan de Vlasakkers 14. Na twee jaar besloot hij het pand van zijn ouders aan de
Hoofdstraat 81 te betrekken en er zich te vestigen met het bedrijf. Anno nu is Rutherm
Installatietechniek reeds meer dan zes jaar aan dat adres te vinden met een klantenkring uit de nabije omgeving. Per 1 oktober jl. verhuisde de opslag van het bedrijf naar
de Spoorstraat 1a. Later dit jaar verhuist ook het kantoorgedeelte naar de Spoorstraat.
Wim blijft gewoon wonen aan de Hoofdstraat 81 en kan vanaf zijn woning naar de Spoorstraat 1a lopen. Hij liet er een mooie loods bouwen die als opslagruimte dient. Tevens zit het
kantoor in de loods gevestigd alsmede een kantine en een mooie ontvangstruimte. Met zijn
vier personeelsleden gaat het prima. Wim is dan ook tevreden: ,,We begonnen heel klein, maar
het pand aan de Hoofdstraat 81 werd ook te klein en daarom wilde ik een groter pand. Dat
vond ik aan de Spoorstraat 1a. De opslagruimte is veel groter, er is meer parkeergelegenheid
en de bereikbaarheid is goed.”
Ze doen van alles in de installatietechniek in een straal van een kilometer of tien. Het grootste
werkgebied is dan ook Buinen en omgeving. ,,In Buinen hebben we veel vaste klanten”,
vertelt Wim. ,,Maar ook in de dorpjes eromheen. We werken ook voor woningbouwvereniging
Leﬁer. Dan gaan we voornamelijk naar Nieuw-Buinen, Stadskanaal en Onstwedde.” Rutherm
doet ook veel in nieuwbouw en renovatie in de woningbouw en kleine utiliteit.
Installatietechniek is een
breed begrip en de grootste
taken die er door Rutherm
Installatietechniek worden
uitgevoerd zijn electra-, verwarmings-, ventilatie-, water-,
gas- en sanitaire installaties
zoals badkamerinstallaties,
maar ook dak- en zinkwerken
en rioleringsinstallaties. Elke
werkdag staat het bedrijf
voor de mensen klaar. Ook
als er storingen zijn. Tot
een uur of elf in de avond
kan altijd worden gebeld als
er storing is: 06-53344221
tijdens kantooruren. Buiten
kantooruren kan worden
gebeld naar 06-20935328.

Bij Rutherm Installatietechniek geldt derhalve prima service. Dat is ook waar de onderneming
voor staat. Wim verheldert: ,,We zijn servicegericht. Vriendelijkheid staat bij ons hoog in het
vaandel, de service is snel en we willen er voor zorgen dat we goed werk aﬂeveren. Ook als er
storingen zijn. Het is dan noodzaak dat de mensen zo snel mogelijk worden geholpen. Daar
wordt dan ook voor gezorgd.”
Kwaliteit is eveneens gewaarborgd: het team van drie monteurs volgt regelmatig opleidingen
en het bedrijf is aangesloten bij diverse organisaties. De tarieven zijn er niet hoog en dit in
combinatie met prima producten maakt Rutherm Installatietechniek tot een goed bedrijf met
prima service.
Wim Rutgers zorgt ervoor dat zijn personeel ook elke dag geniet en niet alleen de monteurs
zijn er op hun plaats, de kantoormedewerkster die bij hem werkt doet dat ook en zorgt net als
de monteurs voor goed werk. Ze doen het met elkaar voor de klant. ,,Die is immers koning”,
sluit Wim af.
Rutherm Installatietechniek is gevestigd aan Spoorstraat 1a, 9528 PN Buinen, tel. 0599852888. (Door Week in Week uit / Gerry Grave)
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Verstopping? Bel 123ontstopper.com!
door Jaap Ruiter
No cure no pay, geen voorrijkosten, direct in de buurt,
24/7 oproepbaar, deskundig personeel, professionele apparatuur en 3 maanden garantie. Dat is de werkwijze van
123ontstopper.com, dat werkzaam is in de drie noordelijke provincies.
Scherp geprijsd
"En we vragen slechts 44 euro per half uur", voegt Erwin
de Vries van 123ontstopper.com er aan toe. "Dat is in onze
branche zeer scherp geprijsd, terwijl de teller pas gaat lopen

als wij bij de klant zijn gearriveerd. Niet eerder. En als de klus
geklaard is stopt de teller direct. Niet later. We blijven niet
onnodig tijd rekken. We zijn betrouwbaar en hebben inmiddels een uitstekende naam opgebouwd. Dat willen wij graag
zo houden!"

beelden zien die wij gemaakt hebben of laten de klant direct
meekijken", legt Erwin de Vries uit. "We onderbouwen onze
adviezen altijd met argumenten en bewijzen. En als wij reparatie of vervanging adviseren dan is het ook echt nodig, want
wij doen er altijd eerst alles aan om de afvoer of de riolering
weer op gang te krijgen. Alleen in uiterste noodzaak gaan wij
repareren of vervangen. En als we dat doen, dan gebeurt dat
ook op een deskundige en inzichtelijke manier waardoor de
klant precies weet waarvoor hij betaalt."

Betrouwbaar
Betrouwbaarheid is een van de belangrijkste pijlers waar
123ontstopper.com op is gebaseerd. "Eerlijkheid duurt in
mijn ogen nog altijd het langst. Als we problemen tegenkomen die aangepakt moeten worden, laten wij altijd de camera- Professioneel
123ontstopper.com is gespecialiseerd in aanleg, reparatie en
onderhoud van riolering en afvoer. Erwin de Vries geeft aan
dat de meeste werkzaamheden echter bestaan uit het ontstoppen van riolering en afvoer. "Dat wordt uitgevoerd door
deskundig personeel dat van wanten weet en niet loopt te
lanterfanten of snel opgeeft. De monteurs werken bovendien
alleen met moderne en professionele apparatuur, inclusief
camera. Erwin de Vries schudt het hoofd als hem wordt gevraagd of 123ontstopper.com ook met abonnementen werkt.
"Nee, dat is in mijn ogen volstrekt overbodig. Stel dat je een
tientje per maand voor een abonnement betaalt terwijl wij in
de meeste gevallen in een half uur klaar zijn... Dan is die 120
euro weg gegooid geld."
Preventief
Wat betreft onderhoud van riolering en afvoer geeft Erwin
de Vries aan dat dat alleen zinvol is bij restaurants, hotels en
grote bedrijven waar veelvuldig gebruik wordt gemaakt van
toilet en keuken en soms wasmachines. "Dan is het verstandig
om preventief alles regelmatig door en schoon te spuiten om
te voorkomen dat de hele boel echt een keer helemaal dicht
komt te zitten. Want als je keuken, toiletten en wasmachines
heel intensief gebruikt ben je een keer aan de beurt. Daar is
bijna niet aan te ontkomen."
www.123ontstopper.com
Problemen met riolering of afvoer? Dan kunt u het beste123ontstopper.com bellen en bent u verzekerd van deskundigheid en een zeer scherp tarief, zonder voorrijkosten! Kijk
op de website voor de regionale telefoonnummers voor een
monteur bij u in de buurt.
Ook vindt u op de website het alarmnummer voor problemen
in het weekend of in de nachtelijke uren.

