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Aan de opdrachtgevers van Van der Werf Vastgoedonderhoud.
Hazerswoude, 30 november 2015

Van der Werf Vastgoedonderhoud is de afgelopen 15 jaar uitgegroeid van een traditioneel schildersbedrijf naar
een totaalonderhoudsbedrijf. Behalve schilderwerk verzorgen wij voor onze opdrachtgevers ook andere
onderhoudswerkzaamheden aan de gevel, zoals houtrotherstel, voegwerkzaamheden en deelvervanging van
gevels. Het wand- en plafondonderhoud aan de binnenzijde van woningen en bedrijfspanden behoort ook tot
ons aandachtsgebied.
De behoeftes van onze opdrachtgevers veranderen. Steeds vaker willen zij de coördinatie van een totaalingreep
op een eenvoudige en gecontroleerde manier bij één partij uitbesteden. Om onze opdrachtgevers op een
verantwoorde manier van dienst te kunnen zijn heeft Van der Werf Vastgoedonderhoud aansluiting gezocht bij
de Coen Hagedoorn Bouwgroep.
De Coen Hagedoorn Bouwgroep is een volwaardige vastgoedpartner, vanaf het eerste initiatief tot en met het
duurzaam en resultaatgericht onderhouden van een woning of gebouw. De zorg van de opdrachtgever wordt uit
handen genomen met als doel een optimaal georganiseerd proces en tevreden bewoners/gebruikers. Al naar
gelang de wens kunnen we ontwerp & engineering, nieuwbouw, renovatie en vastgoedonderhoud verzorgen,
zowel constructief, bouwkundig als installatietechnisch. Ook kunnen we vanaf heden uitstekend adviseren op
het gebied van duurzaamheid. Met behulp van onder andere thermo-grafisch onderzoek zijn wij in staat om
onze opdrachtgever verantwoorde maatregelen voor te dragen om woningen en bedrijfspanden duurzamer en
energiezuiniger te maken. Onze EPA-adviseurs werken scenario’s uit zodat voor de opdrachtgever de meest
optimale oplossing wordt gerealiseerd.
De voorbereidende werkzaamheden zullen, zoals u gewend bent, door Eelke Klerks en Leon van der Werf
worden verzorgd en de uitvoering blijft in handen van de bekende teamleiders Sjaak Belt, Aissa Tatou, Remco
Veenstra, Matthijs van der Linden en George van de Kamp. Kortom, Van der Werf Vastgoedonderhoud blijft de
werkzaamheden uitvoeren zoals u dat van ons gewend bent. Een compacte, goed op elkaar ingespeelde
organisatie die heel persoonlijk voor u totaalonderhoud kan organiseren met nu een goede, professionele, grote
organisatie erachter die u zekerheid op de lange termijn biedt.
Wij danken u voor het gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren en hopen onze goede relatie de komende
jaren voort te zetten. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u mij telefonisch
bereiken op 06 53 29 65 54 of op mijn e-mailadres leon@vanderwerfvastgoedonderhoud.nl.
met vriendelijke groet
Van der Werf Vastgoedonderhoud

Leon van der Werf

Jan Hagedoorn

De volgende websites geven een beeld van de betrokken bedrijven:
www.vanderwerfvastgoedonderhoud.nl
www.coenhagedoorn.nl
www.totaalcomfort.nl
www.personalliving.nl

