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DE PLUSPUNTEN OP EEN RIJ:
Met het Abonnement Beschermingsplan van Schildersam-
bacht is een zorgeloze toekomst binnen handbereik.

• Wij werken met hoog gekwalifi ceerd personeel en 
wij gebruiken de producten die het milieu het minst 
belasten. Goed onderhoudsplan; inzichtelijk wat wordt 
wanneer gedaan;

• Wij bieden een doorlopende garantie;
• Goede kostenbeheersing; wat zijn de kosten de ko-

mende jaren;
• Geen fi nanciële verrassingen door het vaste maand / 

jaarbedrag voor al het onderhoud (behoudens BTW 
wijzigingen);

• Een goede staat van onderhoud zorgt bij verkoop 
altijd voor een hogere meerwaarde!;

• Tot wel 15 jaar zorgeloos schildersonderhoud;
• Geen contante betaling vereist;
• Gespreide betaling;
• Elke maand opzegbaar zie website Schildersambacht.

ABONNEMENT BESCHERMINGSPLAN IN HET KORT
Schildersambacht maakt een inventarisatie en voert een 
grondige inspectie uit naar de staat van uw woning/
gebouw. Als er achterstand is in het onderhoud, is het 
raadzaam dit in het eerste jaar of in de eerste jaren te 
saneren met een grote onderhoudsbeurt. 
Wij noemen dit saneringsjaar(-jaren). In deze beginja-
ren kunnen de kosten hoger uitvallen. In de volgende 
jaren kunt u dan een vaste prijs per maand of jaar 
betalen. Da’s wel zo prettig!
Uw bezit wordt stapsgewijs onderhouden. Er gaat 
minder stuk, dus zijn de onderhoudskosten lager dan 
voorheen. Bovendien ziet het er dus altijd fraai en 
verzorgd uit en blijft de meerwaarde van uw onroerend 
goed behouden.

BIJ FINANCIERING ABONNEMENT BESCHERMINGSPLAN:
• Afhankelijk van de fi nanciële instelling;
• Aantrekkelijke fi nancieringsmogelijkheden;
• Aantrekkelijke rente;
• Rente kan fi scaal aftrekbaar zijn m.b.t. 

woningverbetering;
• Versneld afl ossen en tussentijds beëindigen 

mogelijk;
• Zie website Schildersambacht.

KORTOM: ONBEZORGD GENIETEN VAN EEN GOED 
ONDERHOUDEN WONING MET MEERWAARDE! 

Bezoek ook onze website voor meer informatie: 
WWW.SCHILDERSAMBACHT.NL

Abonnement Beschermingsplan: onbezorgd genieten van een goed onderhouden woning én een mooie meerwaarde



UW HUIS BLIJFT ZIJN MEERWAARDE 
BEHOUDEN. JAAR IN, JAAR UIT!
Schildersambacht heeft op grond van tientallen jaren 
ervaring een eigen visie ontwikkeld voor planma-
tig en systematisch onderhoud van woonhuizen en 
andere gebouwen.
Deze visie is uitgewerkt tot het Abonnement Bescher-
mingsplan, waarmee de kwaliteit van het schilderson-
derhoud voor jarenlang wordt gegarandeerd tegen 
vooraf bekende kosten. Zo behoudt uw huis mooi zijn 
meerwaarde, zonder dat u voor nare fi nanciële ver-
rassingen komt te staan.

ABONNEMENT BESCHERMINGSPLAN
Onderhoud vraagt niet alleen om de deskundigheid 
en het vakmanschap van de specialisten van Schil-
dersambacht, het vereist bovendien een meerjaren-

plan om de fi nanciële gevolgen van het onderhoud 
onder controle te houden. Het Abonnement Bescher-
mingsplan is bedoeld voor preventief onderhoud aan 
woonhuizen en andere gebouwen.
Vooraf wordt uw huis grondig geïnspecteerd, waarna 
een inventarisatie wordt opgemaakt van de staat 
waarin uw woning zich bevindt. Vervolgens zorgen 
wij tegen een vast bedrag per maand of per jaar voor 
een optimaal onderhoud. Achterstallig onderhoud en 
onverwachte kosten behoren met het Abonnement 
Beschermingsplan dus tot de verleden tijd.

WERKWIJZE
Oriëntatiegesprek
Aan een abonnementsvoorstel van Schildersambacht 
gaat een oriënterend gesprek vooraf. Het gebruiks-
doel en de gebruikstermijn zijn de belangrijkste 

gegevens voor het optimaal afstemmen van het 
onderhoudsplan op uw wensen.

INVENTARISATIE
Na een kennismakingsgesprek gaan wij over tot de 
inventarisatie van het schilderwerk, de kozijnrenova-
tie, enz.. Alle oppervlakten worden door ons opge-
meten. Vervolgens krijgt u van ons een professioneel 
onderhoudsadvies voor een veilige bescherming 
tegen roest, hout- en betonrot enz.. Bij het Abon-
nement Beschermingsplan hoort ook een uitgewerkt 
advies over alle ‘aandachtsgebieden’, de delen van 
uw pand die als eerste aandacht verdienen. Een com-
plete gedaanteverwisseling van bruin naar wit? Geen 
probleem. De specialisten van Schildersambacht 
kennen voor elke ondergrond het meest geschikte 
verfsysteem.

AFSTEMMING IN OVERLEG
Schilder-, glas-, en timmerwerk, renovatie van daken 
en muren, reparatie van voegwerk of betonconstruc-
ties: het Abonnement Beschermingsplan stemt al deze 
werkzaamheden van tevoren op elkaar af. Dit beperkt 
de onderhoudskosten tot een minimum.

PLAN EN BEGROTING
Alle gegevens verwerken wij met behulp van de com-
puter tot een overzichtelijk planbestek. Dit omvat een 
herstelplan voor eventueel achterstallig onderhoud en 
een onderhoudsplan voor de toekomst.
In het herstelplan geven wij aanbevelingen over repa-
raties en/of vernieuwingen van bepaalde bouwdelen. 
In het onderhoudsplan geven wij in detail aan hoe 
diverse bouwdelen gedurende langere tijd het beste 
periodiek onderhouden kunnen worden.

UITVOERING
Na akkoord gaan wij aan de slag. Telkens verrichten 
wij volgens planning alle noodzakelijke werkzaam-
heden om de kwaliteit van het woning/gebouw te 
kunnen waarborgen. Met het Abonnement Bescher-
mingsplan heeft u meteen volledige garantie op alle 
onderdelen die in het plan zijn opgenomen. Onaan-
gename verrassingen zijn dus bijna uitgesloten.

PER JAAR VASTE, LAGERE KOSTEN
Met een Abonnement Beschermingsplan spreidt u de 
totale onderhoudskosten over meerdere jaren. 
De lengte van deze periode bepaalt u zelf (doorgaans 
5, 10 of 15 jaar). Zo weet u precies wat het onder-
houd van uw woning/gebouw op jaarbasis kost. 
Alle onderhoudswerkzaamheden, hoe uiteenlopend 
van aard dan ook, worden in de hand gehouden. 
Het spreekt voor zich dat u per saldo aanzienlijk 
voordeliger uit bent.

Vooraf wordt uw huis grondig geïnspecteerd, waarna een inventarisatie wordt opgemaakt 
van de staat waarin uw woning zich bevindt. Vervolgens zorgen wij tegen een vast bedrag per 
maand of per jaar voor een optimaal onderhoud. Achterstallig onderhoud en onverwachte 
kosten behoren met het Abonnement Beschermingsplan dus tot de verleden tijd.
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