vastgoedonderhoud sinds 1894

MEESTERS IN KWALITEIT
vijf jaar garantie op
buitenschilderwerk

KWALITEIT-OP-MAAT !
Al sinds 1894 verrichten de vakschilders van Ham Schilderwerken in Velsen
hun werkzaamheden uit met maar één motto: het allerbeste vakwerk met
een scherp oog voor kwaliteit. Vandaar dat Ham Schilderwerken standaard vijf jaar garantie biedt op alle uitgevoerdeopdrachten.

opdrachtgevers van
ham schilderwerken
• Woningbouwverenigingen
en -corporaties
• Verenigingen van Eigenaren
• Industriële bedrijven
• Projectontwikkelaars
• Aannemers
• Hotelketens
• Particulieren

Ham Schilderwerken BV heeft een naam hoog te houden als het op kwaliteit-op-maat aankomt.
Als gerenommeerd bedrijf besteden wij al 116 jaar de grootste zorg aan schilder- en glaswerkzaamheden en houtrot- en betonreparaties. Of de werkzaamheden nu in opdracht van bedrijven
worden uitgevoerd of van particulieren; alle opdrachten verrichten onze ervaren vakschilders
met als doel de hoogst haalbare kwaliteit af te leveren. Vijf jaar garantie op de werkzaamheden is
voor Ham Schilderwerken dan ook eerder vanzelfsprekendheid dan een extra service.

trouwe relaties

Dat Ham Schilderwerken een naam hoog heeft te houden, blijkt uit de vele bedrijven waarmee
we al decennialang samenwerken. Naast de diverse woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en aannemers zijn wij al vele jaren de vaste ‘huisschilder’ van een groot staalconsortium in
IJmuiden. Daarnaast verzorgen wij ook het schilderwerk van kantoorvilla’s en land- en woonhuizen
in de wijde regio. Relaties die hun tevredenheid bevestigen door steeds opnieuw met ons samen
te werken.

specialiteiten van
ham schilderwerken
• Schilderwerk
• Plaatsen van glas
• Houtrot
• Betonreparaties
• Wandbekleding
• Kleur- en stijladvies

totaalconcept

Naast de schilderwerkzaamheden die wij op maat aan onze opdrachtgevers leveren, zijn we gespecialiseerd in het plaatsen van glas. Ook zijn onze medewerkers expert in houtrot- en betonreparaties. O ok h et a anbrengen van wandbekleding behoort tot de s ervices d ie H am
Schilderwerken aanbiedt. Het maatwerk dat wij bieden blijkt onder andere uit het onderhouds plan dat we voor een langere termijn voor opdrachtgevers opstellen om zo de kwaliteit van vastgoed te waarborgen.

kleur met kwaliteit

Werkzaamheden voeren wij met de grootste zorg uit. Dat blijkt onder meer door de verschillende
keurmerken die Ham Schilderwerken bezit. Het AF-keurmerk staat voor de erkende vakschilder
die vakkundigheid en zekerheid garanderen. Ons VCA-certificaat duidt aan dat we niet alleen
veilig en milieuvriendelijk werk verrichten, maar ook voor de volle 100 procent garant staan voor
onze onderaannemers. Ham Schilderwerken is bovendien WindowCare gecertificeerd en lid van
de FOSAG, de ondernemersvereniging voor erkende schilders. Daardoor zijn wij altijd goed geïnformeerd over de meest recente technieken, producten en ontwikkelingen binnen onze branche.
Om niet alleen de hoogstaande kwaliteit en service te kunnen bieden, maar ook de nieuwste
technieken te kunnen aanbieden, investeren wij doorlopend in onze mensen en materialen.

de kracht van kleur
• Kleur bepaalt stijl
• Kleur maakt sfeer
• Kleur is persoonlijk
• Kleur geeft kracht
• Kleur accentueert of zwakt af

kleur- en stijladvies

Kleur is zeer bepalend voor het gevoel dat een gebouw of ruimte oproept. Een andere nuance
creëert direct een andere stijl. Kleuren veranderen door modegevoeligheid, het wijzigen van het
doel van de ruimte/het gebouw of door uw eigen gevoel. Er bestaan duizenden kleurnuances,
waardoor u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Welke kleuren gaan goed samen? Welk
effect heeft een kleur? Wat straalt een kleur uit? Laat u daarom adviseren door onze experts over
welke nuance/stijl bij u past. Zij laten het mooiste aan uw pand extra opvallen en weten welke
kleuren in harmonie zijn met elkaar, de vloer, uw interieur en de omgeving.

voor informatie en een
vrijblijvende offerte

René Faber
Ham Vastgoedonderhoud BV
Wijkerstraatweg 88a
1951EJ Velsen-Noord
T 0251 22 75 19
E rfaber@hamschilderwerken.nl
I www.hamvastgoedonderhoud.nl

tot ziens bij ham vastgoedonderhoud

Onze kennis op het gebied van onderhoud, renovatie en schilderwerk is zeer hoog dankzij een
rijke traditie en historie op deze gebieden. Door te investeren in onze mensen en middelen, behouden we dit hoge serviceniveau. Zo is Ham Vastgoedonderhoud in staat vakwerk af te leveren met een lange levensduur, waardoor de waarde van uw onroerend goed gewaarborgd blijft.
Onze topschilders verstaan hun vak met oog voor detail en kwaliteit en hopen binnenkort kennis met u te mogen maken.
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