
RENOVLIESONLINE.NL

DE SPECIALIST 
IN TOTAAL ONDERHOUD

Binnen en buiten 
schilderwerk;

Latex spuiten;

Renovliesbehang;

Totaal interieur 
projecten;

Onderhoud van 
vastgoedobjecten.

Wij zijn gespecialiseerd in:
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Door klanten beoordeelt
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PROFITEER!
 

Wij zijn in uw 
straat bezig op

Nr:



5% korting

7,5% korting

10% korting

Gezamenlijk voordeel!

Bij 4 of meer woningen

Burenkorting
Verzamel zoveel mogelijk buren 
die in dezelfde periode de 
woning geschilderd willen 
hebben. 

Hoe meer buren er in uw straat 
meedoen, des te hoger wordt 
uw gezamelijke korting.

Waarom kiezen voor Schildersonline?
Bij Schildersonline.nl staan kwaliteit en 
klanttevredenheid hoog in het vaandel. Zo krijgt u 
bij ons het beste advies voor uw project en leveren 
wij als gerenommeerd Westfries schildersbedrijf de 
beste prijs-kwaliteit verhouding. 

Door korte lijnen en onze vriendelijke communicatie 
bent u verzekerd van een gestroomlijnd proces voor 
uw schilderwerkzaamheden. Ook geven wij u als 
ervaringsdeskundige kleur-en materiaal adviezen 
om het behoud van uw pand zo lang mogelijk te 
verduurzamen.

Best beoordeelde schildersbedrijf van 
West-Friesland met ruim 20 jaar ervaring.

Perfecte 
communicatie

Enkel de
beste kwaliteit

Strakke
planning



Op woningen van 
2 jaar en ouder geldt 
een tarief van 9% btw.

LET OP!
9%

KORTOM: WIJ ZIJN UW 
TOTAALSPECIALIST!

Schildersonline showroom in 
Grootebroek
Breng ook een bezoek aan onze showroom aan 
de Industrieweg 46 J in Grootebroek en laat u 
inspireren door ruim 100m2 aan  voorbeelden 
van diverse soorten verf, behang, decoratie 
stucwerk van Novacolor en andere decoratie
mogelijkheden. 

Zo kunnen wij diverse verfsoorten en behang 
combinaties in nagebootste situaties tonen 
zoals het toepassen van de kleuren in en 
rondom het huis. 

Bij ons vindt u vele boeken met  
behang en renovliesbehang voorbeelden. 
Daarnaast hebben wij diverse 
soorten behang aan de muur 
om u een optimale behang 
beleving te presenteren. 
Ook hebben wij pvc 
vloeren, plinten, 
gordijnen en tapijt.



Industrieweg 46 j
1613 KV Grootebroek

T:
M:

Woningen
Winkels
VvE’s
Bedrijfspanden
Zorginstellingen
Monumentale panden
Appartementen 
complexen

WWW.SCHILDERSONLINE.NL
INFO@STEPHANBAAS.NL

Aangesloten bij 
brancheorganisatie:

0228 - 755138
06 - 41225452


