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Voor elke klus in uw huis
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Geselecteerd door VolkerWessels Vastgoed

VolkerWessels Vastgoed heeft UwVakmensen geselecteerd 

als partner, die eigenaren van een nieuwbouwwoning in 

Park Harga kan begeleiden bij het woonklaar maken van uw 

woning. UwVakmensen kan al uw woonwensen uitvoeren, 

zodat uw woning daadwerkelijk woonklaar is. Als u uw 

hypotheek rond heeft, begint het pas bij UwVakmensen.

6 Samenwerkende Schiedamse bedrijven

UwVakmensen is een samenwerking tussen 6 Schiedamse 

bedrijven die, elk op hun eigen vakgebied, al decennia  

bekend staan om vakmanschap, service en oplossings-

gerichtheid. Door deze bundeling van kennis en ervaring 

zijn zij in staat u te ontzorgen op het gebied van complete 

woninginrichting, elektrotechnische installaties (domotica), 

netwerkoplossingen, kast- of schuifwandsystemen,  

timmerwerk, loodgieterswerk en beveiliging.

De bouw van uw woning is klaar. 
Na de eindoplevering ontvangt u de 
sleutel en dan is de woning van u. 
Van harte gefeliciteerd! Hypotheek, 
verzekeringen, badkamer, keuken, 
meerwerk, aan alles is gedacht. Maar
de woning is bij lange na niet klaar!

Vloerafwerking, wandafwerking, 
gordijnrails, raamdecoratie, verlichting, 
kastruimte, (draadloos) internet, 
tuininrichting, zonwering, raam- 
en deurhorren… moet nog allemaal 
gedaan worden.

UwVakmensen
helpen u bij alles
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Gratis kennismaken

Na het ondertekenen van het koopcontract en het 

welverdiende glaasje champagne wordt u door 

UwVakmensen benaderd en uitgenodigd voor een 

gratis kennismakingsgesprek, waarin we u onze 

meerwaarde uitleggen. Denk aan persoonlijke 

projectbegeleiding, specifieke woonwensen inpassen 

vóór de start van het bouwproces, direct contact 

met de aannemer én het inmeten van ruimtes en 

vochtpercentages tijdens de bouw.

Graag horen we van u wat uw woonwensen en woon-

dromen zijn. Want door een goede samenwerking en 

aangename kortingspakketten kunnen wij uw dromen 

wellicht waarmaken binnen uw budget.  

Woonklaar ...

Wanneer wij direct na de oplevering aan de slag kunnen 

gaan, kunnen wij uw woning helemaal woonklaar 

maken volgens uw eigen ideeën. Zo kunt u des te sneller 

genieten van uw nieuwe woning.

Woondromen waarmaken
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Bij UwVakmensen hebben we stylistes die u kunnen helpen bij het samenstellen van uw persoonlijke 

‘moodboard’. Uw toekomstige inrichting wordt compleet met uw huidige en wellicht nieuwe 

meubelen in een setting van praktische en mooie vloeren, sierlijke raambekleding, sfeervolle 

wandbekleding, horren, inloopkast, sierlijk deurbeslag, et cetera. U kunt vanzelfsprekend alle kanten 

op met de stijl die bij u past. Van kleurrijk tot rustiek, van Scandinavische pastels tot Marokkaanse 

kruidenkleuren. In bijgaande drie voorbeelden, brengen we u wellicht op een idee. 

Wij zijn vanaf het begin bij het project betrokken en staan in nauw contact met de aannemer en 

ontwikkelaar. Heeft u vragen dan kunnen wij die direct voor u beantwoord krijgen. Wij weten immers 

precies aan wie we die specifieke vraag het beste kunnen stellen. U heeft vaak al genoeg aan uw hoofd 

bij de voorbereiding van een verhuizing!  Al tijdens de bouw kunnen wij in uw woning gaan meten en 

de nodige voorbereidingen treffen. We weten goed wat we u beloven. Want we hebben ruime ervaring 

door decennia lang opdrachten te hebben gekregen vanuit projectontwikkeling, de hotelsector, vanuit 

retail en natuurlijk via ontelbare consumenten. Samen met onze partners binnen UwVakmensen 

hebben we voldoende volume om alle kopers tegelijk te kunnen bedienen.

Park Harga in Schiedam
Thuis $ S%ied"

Onze stylistes helpen met 
het samenstellen van uw moodboard

Wij ontzorgen u. Dat scheelt stress!
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Mag uw Singelwoning 
een vrolijk en artistiek 
thuis worden?

Valt u voor kleur? Is uw huis een thuis 

voor levendige huisgenoten? Dan 

helpen wij u graag bij het vormen van 

een gebalanceerd palet van kleuren 

binnen stijlen als Bohemian Classic 

tot Grafic Design. Van uitbundig tot 

ingetogen artistiek. Wij spelen graag 

samen met u met kleur en design! 
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Wie hard werkt, of een intensieve 

studie volgt, is blij om thuis te komen 

in een plek die rust biedt. U kunt voor 

een styling kiezen die uitgaat van 

‘puur natuur’. Denk aan Romantisch 

Scandinavisch, Landelijk Stoer of 

Basic Living. Met lichte tinten of 

enkele pastels, veel zachte grijzen en 

natuurlijke stoffen, robuust licht hout. 

Schuif bij ons aan tafel, en we zorgen 

voor een balans van materialen waarbij 

u elke dag weer tot uzelf kunt komen.

Wordt uw Hofwoning 
uw nieuwe zenplek?
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U gaat genieten van uw nieuwe appartement in Park Harga, met een 

mooi uitzicht over het park of het water van de Poldervaart. Wellicht is 

het een stap van een te grote eengezinswoning naar het comfort van 

een gelijkvloers appartement. Bent u inmiddels wel uitgekeken op uw 

huidige inrichting? U wilt nieuwe, mooie vormgeving! 

Kiest u voor Industrial Green met veel planten? Of voor Urban Design 

met een mooie mix van stoer en strak, waar bijvoorbeeld zwarte en rode 

accenten op hun plek vallen?

Of misschien is deze verhuizing juist van een kleine studentenwoning 

naar een fijne plek voor ‘samen’ en ruimte om vrienden te kunnen 

ontvangen. Krijgen al uw persoonlijke spullen een nieuwe invulling in 

Vintage Design?

Uw Appartement, de stap 
naar nieuw modern?



Als speciaalzaak voor woninginrichting heeft Van Loenen 

Verf en Wonen een uitstekende naam in Schiedam. “Het 

inrichten van een interieur is geen eenvoudige opgave,” 

benadrukt Sander. “Wij zijn erin gespecialiseerd om tips te 

geven en woonideeën te bespreken. Onze gediplomeerde 

vakmensen brengen expertise mee op het gebied van 

kleuren, lichtinval, indeling van de kamers, betaalbaarheid, 

duurzaamheid en bijvoorbeeld slijtvastheid.”

Van Loenen biedt een enorme keuzemogelijkheid in de beste 

verfmerken, honderden soorten behang en gordijnstoffen, 

vloeren en de meest uiteenlopende vormen van zonwering. 

Met het deskundig advies op maat, het leveren van 

topproducten en het uitvoeren van alle voorkomende 

werkzaamheden in huis, onderscheidt Van Loenen zich van 

bouwmarkten. “Wij denken met de mensen mee. Wij zijn pas 

tevreden, als onze klanten geïnspireerd raken en enthousiast 

zeggen: zó willen we het!”

“Wij bevrijden onze klanten van alle zorgen. We 
leggen de vloerbedekking, hangen gordijnen op 
en bevestigen de zonwering. Wij schilderen en 
behangen. Kortom: alles om de klant te ontzorgen.”

Sander Jongepier is trots op zijn goede team van 

servicegerichte monteurs, stoffeerders, behangers en 

schilders. Daarmee is Van Loenen méér dan de advieswinkel 

voor woninginrichting. “Onze stylisten komen bij de klanten 

thuis om ideeën over de inrichting aan te reiken. En onze 

monteurs nemen de exacte maten op voor gordijnen, vloeren 

en zonwering. Gratis! Dat is fijn voor de klant én voor onszelf, 

want dan hebben we zekerheid over de juiste maatvoering.” 

Uw &'i(r)eci*+
Van Loenen - Verf en Wonen

Van Loenen - Verf & Wonen

Dam 43

3111 BC  Schiedam

t. 010-4266192

info@vanloenenverfenwonen.nl

www.vanloenenverfenwonen.nl
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Welke vloer is dan wel geschikt?

De geschikte vloerbekleding betreft eigenlijk het complete 

vloersysteem: de hecht- en egaliseerlagen, de typen lijmen, 

in combinatie met een homogene vinyl vloer. Van Loenen 

Verf en Wonen heeft een gebalanceerd systeem ontwikkeld 

voor optimaal comfort en gebruikersgemak van uw 

Klimaatgarant vloerverwarming- en koeling-systeem. 

De voordelen van dit systeem op een rij :
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Unieke garantievoorwaarden

Speciaal voor de kopers van Park Harga hebben wij een 

uniek garantiesysteem ontwikkeld. En wij durven ver te gaan! 

U krijgt van ons 5 jaar garantie op het complete vloersysteem 

inclusief vervanging. Voldoet de vloer niet binnen deze 5 jaar, 

dan krijgt u van ons een volledig nieuwe vloer, inclusief het 

verwijderen van de oude vloer en tijdelijke opslag van uw 

meubelen tijdens de vervanging.

Ons Pakket of Op-Maat

Wij hebben voor u een schitterende pvc-vloer 

geselecteerd in verschillende uitvoeringen. Deze kunnen 

we u aanbieden, inclusief het leggen en leveren van het 

complete ondervloer-systeem, voor de mooie vanaf-prijs 

van €  44,95 / m2. Ook kunnen we een speciaal ‘Op-Maat-

pakket’ voor u samenstellen tegen zeer gunstige Park 

Harga-voorwaarden.

Vloerverwarming en vloerkoeling
vergen de juiste type vloerbekleding
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Uw nieuwe woning in Park Harga wordt verwarmd 
door vloerverwarming en vloerkoeling. Het Klimaat 
Garant systeem geeft hierop een garantie van 25 jaar 
wanneer u het systeem combineert met het juiste 
type vloer. U kunt dus niet alle typen vloeren leggen 
op de betonnen dekvloer. Veel typen vloeren, zoals 
vloerbedekking, laminaat en hout, zijn niet of minder 
geschikt doordat zij een hoge thermische weerstand 
hebben. Dit betekent dat u tot wel 60 procent aan 
warmte kunt verliezen wanneer u niet de juiste type 
vloer gebruikt! U krijgt de woning dan moeilijker op 
temperatuur en profiteert niet voldoende van uw 
unieke Klimaat Garant systeem. 
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Wat is dan wel geschikt?

Laat uw wanden na oplevering afwerken met een Renovatie-

vlies of hoogwaardig vliesbehang. Dit is een speciale, sterke 

soort behang waardoor de muur minder snel beschadigt. 

Het is krimp- en scheur-overbruggend waardoor zet- of 

krimpscheuren niet of minder zichtbaar worden. Renovatie-

vliesbehang is makkelijk over te schilderen en eenvoudig te 

reinigen met een vochtige spons. En dat is fijn als je kinderen 

of huisdieren hebt!

Voordelen van speciaal Renovatie-behang

Ons Renovatie-behang heeft verschillende 

positieve eigenschappen:
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Ons aanbod voor Park Harga

Voor het nieuwbouwproject Park Harga hebben wij een 

mooi aanbod. Uw woning word behangklaar opgeleverd.

Wij leveren de volgende werkzaamheden:
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 (minimaal 150 gr)
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 professionele muurverf in de door u gewenste kleur

Ėĺ "�ÆĺÀ|��£��¼�ªĺÓpªĺ��ÆĺJ�ª¯Ó£��Àĺ¯¹ĺ�Ê�ÀÆ�ĺ£pp��� Æ�

Van Loenen Verf en Wonen kan u dit aanbod via 

UwVakmensen leveren voor een vaste all-in vierkante 

meter prijs vanaf € 14,95

Wat doen we op de wanden? 
Uw nieuwe woning is klaar. Wat kunt u nu het 
beste op uw muren aanbrengen? Bedenk dat uw 
woning zich de komende jaren gaat ‘zetten’. 
Daardoor kunnen er  bij diverse soorten wand-
afwerkingen scheuren of onthechtingen gaan  
ontstaan. Laat de wanden daarom vooral niet  
afwerken met een mineraal product zoals  
spuitwerk, Spachtelputz, korrelpleister, glad  
stucwerk, et cetera.



Aantrekkelijke 
prijspakketten voor 
raamdecoratie

Zonwering om echt te genieten van de zomer 
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Speciaal voor Park Harga kunnen wij u een 
schitterend pakket van raamdecoratie leveren, 
afgestemd op uw woning en uw smaak. U kiest zelf 
voor een combinatie van horizontale jaloezieën, 
rolgordijnen en gordijnen. Wij leveren u alles: 
inclusief rails en montage ter plaatse. Uiteraard 
kunt u met onze stylistes ook een speciaal Op Maat-
pakket samenstellen tegen zeer gunstige Park 
Harga-voorwaarden. Wij zorgen ervoor dat u bij uw 
verhuizing alleen nog uw meubels hoeft te plaatsen. 
Zo wordt uw verhuizing een feestje!

Heerlijk … dat zonnetje in de zomer. Maar niet 
altijd in uw woning! Daarom leveren wij ook de 
mooiste buiten-zonwering voor uw Hofwoning, 
Singelwoning of Appartement. U heeft een ruime 
keuze aan knikarm-schermen, markiezen en screens. 
Bij Van Loenen Verf en Wonen laten wij u graag de 
verschillende stoffen en afwerkingen zien.
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“Als onze klant in een Lifestyle-magazine een leuk 
nachtkastje ziet, maken wij dat zelfde kastje in exact 
de gewenste afmetingen. En altijd tegen scherpe 
prijzen. Want als de klant vindt dat hij goedkoop uit 
is, komt hij nog eens terug.”

René Govaart noemt klantgerichtheid de essentie van het 

bedrijf. Zijn broer Marco: “Wij denken in oplossingen. Bestelt 

een klant een schuifkast of wandpanelen, dan vragen wij: 

heb je ook aan de verlichting gedacht? Dat kun je er meteen 

in meenemen!”

Timmerbedrijf J.A. Govaart werd in 1965 door hun vader 

opgericht. Govaart is uitgegroeid tot een volwaardig 

timmerbedrijf, dat doe-het-zelfartikelen verkoopt, en kasten 

en kleinmeubelen maakt voor particulieren. Zoals wand-

meubels, bedden, bureaus, tafelbladen, schoenenkasten en  

boekenkasten. 

Marco en René, die het bedrijf in 2001 van hun vader 

overnamen, leveren ook deuren, houtwaren, lijstwerk, platen, 

panelen, schuifwanden, vloeren, dakvensters en keukens. 

“Allemaal maatwerk. Er gaat bij ons vrijwel geen latje de deur 

uit zonder dat er iets mee gedaan is,” zegt Marco.

Timmerbedrijf J.A. Govaart

Mariastraat 17-19

3117 NE  Schiedam

t. 010-4262959

info@govaart.com

www.govaart.com

Uw Timm,bedrijf
J.A. Govaart

Govaart werkt voor particuliere eigenaren, woningbouw-

verenigingen, verenigingen van eigenaren en zorginstellingen. 

Het team doet grote en kleine karweien, vervangt ramen, 

deuren en kozijnen, en verricht complete verbouwingen, 

aanpassingen van keukens, badkamers en zolderetages, 

dakopbouw, dakkapellen en balkons. “We doen alles vanaf 

het dak tot de vloer,” zeggen René en Marco. “En daarbij 

werken we vaak samen met onze vakbroeders op gebied van 

loodgieterswerk, elektrotechnische installatie of stuc- 

en schilderwerk.”
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Binnendeuren geven uw huis 
een eigen karakter

Een deur is pas écht af 
met mooi beslag

U geeft uw nieuwe huis graag uw eigen én een eigentijds 

karakter mee. Ook de binnendeuren dragen daaraan bij. 

Wij leveren voor elk budget een mooie sierdeur. Wilt u een 

afgewerkte deur? Kies dan voor een deur met Topcoat. 

Onze deuren zonder eindafwerking kunt u zelf aflakken. Voor 

wie graag geniet van ambachtelijk schilderwerk, lakken wij 

voor een scherp tarief af. U zoekt de kleur uit in hoogglans of 

in zijdeglans. Veel deurenmodellen kunnen we ook leveren 

met (veiligheids)glas, facetglas, glas-in-lood, satijn- of helder 

gekleurd glas. Zelfs combinaties zijn mogelijk. En we leveren 

als u dat wenst, ook zonder montage.
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Een deur is pas écht af met mooi deurbeslag. In uw 

badkamer kunt u kiezen voor stijlvol bijpassend toilet-  

of badkamerbeslag. Zowel in glans als mat. Kiest u 

voor messing of koper, chroom of RVS? Wij kunnen het 

beslag vanzelfsprekend ook monteren op de standaard 

binnendeuren die vanuit de bouw zijn geleverd.

Ėĺ ¯©¹£�Æ�ĺÀ�ÆÀĺ��Ê¼{�À£p�ėĺÓpªp�ĺĽĺïñĘëë
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YES! Eindelijk die inloopkast?

Uw kleding netjes achter de schuifwand

In de bouw kunt u binnenwanden zo laten plaatsen dat u 

kasten kunt laten inbouwen. Zo worden ze superhandig te 

bereiken vanuit uw slaapkamer of logeerkamer. Misschien 

wilt u wel vanuit de badkamer, door de inloopkast naar uw 

slaapkamer kunnen lopen? Het kan! Onze kastinterieurs 

zijn uit te voeren in diverse dikten, met diverse afwerkings-

niveaus en in uiteenlopende kleuren. Wij hebben een 

overzichtelijk systeem voor u ontwikkeld met verschillende 

segmenten die u handig kunt samenstellen. U bepaalt zelf 

uw eigen kastinterieur met eindpanelen, achterwanden, 

legplanken, roeden, ladekasten, uittrekroeden, stropdas-

houders, etc. Afhankelijk van uw woningtype en de locatie 

van uw kast, kunnen we vanaf € 1.250,- uw kastinterieur 

leveren, inclusief inmeten en montage. Wij zorgen voor de 

kastinrichting, u voor de eindschoonmaak.

Wilt u uw kleding of archiefkast netjes achter schuifdeuren 

wegwerken? Dat kan. Wij leveren 3 verschillende, bodem-

rollende schuifdeursystemen. Van superstrak tot klassiek. 

Met spiegeldeuren of effen gekleurde deurpanelen, met 

gekleurde glasdeuren of houtstructuur deurpanelen. De 

handgrepen en rails kunnen we uitvoeren in staal of 

aluminium. We kunnen u ook 20 mm dikke, gefreesde en in 

lak afgewerkte schuifdeuren leveren. Gecombineerd met een 

door u bepaald kastinterieur zijn onze schuifwandsystemen 

een aankoop waar u jarenlang plezier aan beleeft. 

Afhankelijk van uw woningtype en de locatie van uw schuif-

wandsysteem, kunnen we vanaf € 1.199,00 uw kastinterieur 

en uw schuifwandsysteem leveren. Inclusief inmeten en 

montage. Het scala aan kastinterieurs en schuifwand-

systemen leveren we ook zonder montage als u dat wilt.



“De particuliere markt wordt steeds interessanter, 
ook voor ons als elektrotechnisch bedrijf. In en rond 
het huis zijn er allerlei ontwikkelingen, waarbij 
onze vakkennis uitstekend van pas komt. Denk aan 
de intercom bij de voordeur, installatie van een 
televisie- of computernetwerk of de installatie van 
brandmelders.”

Paul Broeren noemt domotica oftewel huisautomatisering. 

Met behulp van elektronica kun je diverse apparatuur in huis 

lokaal of op afstand bedienen. “Dat draagt bij aan het comfort 

en de levensbestendigheid van je woning. Bij het schakelen 

van verlichting en apparaten in en rond het huis, tot het  

elektrisch openen en sluiten van je gordijnen en rolluiken. 

Daarbij worden periodieke inspectie van installaties en  

apparatuur een steeds belangrijker onderdeel van ons taken-

pakket. Onze klanten waarderen het altijd dat we alle regels en 

veiligheidsnormen kennen.”

W. Broeren & Zonen Elektrotechniek

Nieuwsticht 1

3113 BH  Schiedam

t 010-4263409

info@broerenelektro.nl

www.broerenelektro.nl

Uw El-tr.e%/-
W. Broeren & Zonen

W.BROEREN&ZONEN
ELEKTROTECHNIEK

Paul Broeren, zijn oudste broer Wim en zijn jongste broer 

Jeroen vormen de dagelijkse leiding van W. Broeren & Zonen 

Elektrotechniek. Het bedrijf werd in 1956 gestart door hun 

vader, Wim Broeren, en hun oom Tinus van Eijk. 

W. Broeren & Zonen beheerst een breed spectrum van de 

elektrotechniek, van energiezuinige verlichting en 

energietransport, tot het schakelen en besturen van tal 

van apparaten. Opdrachtgevers zijn architectenbureaus en 

bouwkundige aannemers, retail, adviesbureaus, de overheid, 

dienstverlenende instellingen en een scala aan bedrijven. 

De particuliere woningbezitter wordt een steeds

belangrijker schakel.

17UwGemak.
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“Over een paar jaar maken we de voordeur op afstand 
open. Handig, als je met een krat boodschappen 
thuiskomt en de deur gaat vanzelf open. Dat zijn we 
met de auto al gewend.” Peter Engering heeft naast 
zijn ijzerwarenspeciaalzaak aan het Rubensplein 
ook een gerespecteerde slotenservicedienst. Behalve 
particulieren en bedrijven, schakelen ook de politie 
en grote verhuurders hem daarvoor in.

Op het gebied van de slotenservice ziet Peter Engering een 

revolutionaire ontwikkeling naar toegangscontrole. “Denk 

aan het openen van je deur met een code, je vingerafdruk 

of met een zender. Of een gezamenlijke code voor de 

afzonderlijke bewoners van een complex.” 

Enorm Engering is gespecialiseerd in ijzerwaren, 

gereedschap, huishoudelijke artikelen en hang- en sluitwerk. 

Het assortiment bestaat uit meer dan 40.000 artikelen. 

Schroefjes, moertjes, spijkers van alle soorten en maten 

bevinden zich in eindeloze geschakelde ladenkasten. Sloten, 

lampen, kachels, airco’s en naambordjes hebben elk hun 

eigen compartiment. Engering verkoopt horren in alle 

soorten, beveiligingsartikelen, kluizen, elektrische machines, 

sanitair, schoonmaakmiddelen, aansluitmateriaal, et cetera.

Iedereen weet: ‘Als Engering het niet kan leveren, vergeet 

het dan maar. Dan is het nergens verkrijgbaar.’ En de 

medewerkers van Engering geven deskundig advies, 

desnoods thuis. “We willen de mensen graag ontzorgen.”Enorm P.A. Engering

Rubensplein 20

3116 BR  Schiedam

t. 010-4269701

info@engeringbv.nl

www.engeringschiedam.enorm.nl

Uw ijz,01)eciaalza2
Enorm P.A. Engering

UwGemak.
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Fijne zomer? Houd insecten buiten!

Heerlijk als de zomer weer in aantocht is. Lekker genieten 

van lange, zwoele avonden op het terras of balkon. Met 

het mooie weer komen echter ook de muggen, vliegen en 

andere insecten in actie. En die wilt u natuurlijk liever buiten 

houden. De Brasser Hor-systemen zijn fraaie en praktische 

maatwerkoplossingen voor nagenoeg alle ramen en deuren. 

Plissé hordeur: makkelijk op te bergen

De Hor 1000 is de topper onder de plisséhorren. Fraai vorm-

gegeven en uiterst functioneel. Tijdens de wintermaanden 

bergt u de plisséhordeur simpel in de cassette op. De plissé-

horren zijn er in verschillende lengte- en breedtematen. Wij 

kunnen ze voor u zowel ‘in als op de dag’ monteren. De Hor 

1000 is leverbaar in 5 standaardkleuren en, tegen meerprijs, 

in elke gewenste RAL-kleur.

ƺǝ ¬ëļĜļĎęāàÊÊļǝŜÊħÊÿƻǝǢǝƆƌƍƼƄƄ

Vaste hordeur: overwoestbaar!

De Hor 7000 is een vaste hordeur waarnaar u geen omkijken 

heeft. De stijlvolle deuren kunnen schuiven of scharnieren. 

We leveren ze in 11 standaardkleuren en, tegen meerprijs, in 

elke gewenste RAL-kleur. Deze haast onverwoestbare deuren 

hebben een maximale hoogte van 260 cm en kunnen 

maximaal 140 cm breed zijn. Ravottende kinderen? Denk 

dan eens aan een schopplaat om het gaas te beschermen!

ƺǝ ¬ëļĜļĎęāàÊÊļǝŜÊħÊÿƻǝǝǢǝƈƋƌƼƋƉ
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Stijlvolle Italiaanse rolhor 

Het stijlvolle, Italiaanse en solide ontwerp, in combinatie 

met comfortabel bedieningsgemak, maken de rolhordeur 

en het rolhorraam Hor 6000 tot een absoluut kwaliteits-

product. De cassette waarin het gaas zich oprolt, is slechts 

42mm diep waardoor we de rolhor zowel óp als ín het kozijn 

kunnen monteren. U krijgt de rolhorren van ons standaard 

met een remsysteem, zodat de trekstijl niet hard in de cas-

sette terugschiet. U kunt ook kiezen voor een kantelsluiting, 

een klik-klak-sluiting of zelfs voor kettingbediening voor 

hoger gelegen ramen.

ƺǝ ¬ëļĜļĎęāàÊÊļǝŜÊħÊÿƻǝǢǝƆƅƇƼƈƄ

Inzethor voor een draai- of kiepraam 

Stel dat u draai- of kiepramen, en wellicht naar binnen 

draaiende ramen heeft gekozen. De Inzethor 2000 is daar-

voor de meest praktische en subtiele oplossing. Wij kunnen 

deze hor aan u leveren in hout, kunststof of aluminium, in 

11 standaardkleuren en, tegen meerprijs, in elke gewenste  

RAL-kleur. Inzethor 2000 is ook leverbaar met een  

zogenaamde ‘dunne lip’ zodat de hor te plaatsen is in ramen 

met het Politiekeurmerk VEILIG WONEN. Voor zo’n plaatsing 

hoeven we de scharnieren niet meer ruimer in te stellen.

ƺǝ ¬ëļĜļĎęāàÊÊļǝŜÊħÊÿƻǝǢǝƅƅƅƼƊƉ

Last van hooikoorts? Kies voor Pollengaas!

Heeft u last van hooikoorts. Denk dan eens aan de optie 

voor Pollengaas. Dat houdt niet alleen insecten maar 

ook pollen tegen. 

Altijd maatwerk door Engering 

Bij Engering geldt voor alle producten maatwerk-

service. Dit houdt in dat wij ter plaatse komen meten en 

uw wensen met u bespreken. Als de maatwerk-horren 

geleverd zijn, komen wij de horren bij u plaatsen. Voor 

Park Harga krijgt u op uw horren bijzondere kortingen. 

Bij afname van minimaal 3 horren geldt een korting 

van 10% én gratis plaatsen. Bij afname van minimaal 5 

horren geldt een korting van 10% én gratis plaatsen én 

een kortingspas die voor één jaar een korting geeft op 

het hele assortiment van 5% bij Enorm Th. Engering aan 

het Rubensplein in Schiedam. Bij afname van minimaal 

8 horren geldt een korting van 10% én gratis plaatsen 

én een kortingspas die voor één jaar een korting geeft 

op het hele assortiment van 10% bij Enorm Th. Engering 

aan het Rubensplein in Schiedam.

Door Panoramagaas kijkt u goed heen

Houdt u de kids graag goed in de gaten? Denk dan aan de 

optie voor Panoramagaas. Dat is zeer fijnmazig gaas, met 

een flinterdunne draad en een sublieme doorkijkbaarheid.



“Bewoners krijgen steeds meer vragen op ICT-
gebied. Je computer wordt ouder en trager. Die 
kunnen we opschonen en sneller maken. Of iemand 
heeft beneden in de woonkamer wel internetbe-
reik, maar boven niet. Daar kunnen we ook wat aan 
doen. Steeds meer zaken in huis hebben te maken 
met computers en automatisering. Bijvoorbeeld het 
automatisch afstellen van kamerverlichting, 
verwarming of apparatuur in de keuken.”

Patrick Mackay ziet steeds meer particulieren aankloppen 

bij zijn bedrijf Excellentia. “Iedereen probeert natuurlijk 

eerst geholpen te worden door familie en vrienden, maar 

veel zaken worden daar te specialistisch voor. En dan staan 

wij klaar. We komen bij de mensen thuis voor het 

Excellentia

Tielseweg 12

2994 LG  Barendrecht

t. 010-4712909

info@excellentia.nl

www.excellentia.nl

Uw 3toma45,6
Excellentia

persoonlijke contact en we geven deskundig advies, al naar 

gelang de mensen hulp nodig hebben. Kwaliteit en 

betaalbaarheid staan bij ons voorop.”

Binnen het Schiedamse netwerk van UwVakmensen lijkt 

Excellentia een vreemde eend in de bijt, maar het in  

Barendrecht gevestigde automatiseringsbedrijf is wel 

opgericht door Schiedammers. Patrick Mackay woont in 

Schiedam-Noord. Hij werkt veel samen met ZZP’ers en kan 

daardoor heel gerichte service bieden. Hij werkt voor

particulieren en bedrijven, maar ook voor de overheid, 

bijvoorbeeld de gemeente Haarlem.

Excellentia is actief sinds 2003. Onderhoud van computers 

en netwerkbeheer zijn speerpunten van het bedrijf. We 

worden er steeds afhankelijker van, dus systeembeheer en 

zorg voor hardware en software zijn uitermate belangrijk. 

Daardoor zullen zich minder storingen voordoen. Plus dat 

de apparatuur langer meegaat! Dat is allemaal ook voor 

thuiswerkers van groot belang.

Behalve voor particulieren zet Excellentia zich ook in voor het 

bedrijfsleven. Patrick Mackay: “Wij verlenen hostingfaciliteiten, 

met domeinregistratie, spamfilters, anti-virusscans en back-

ups. Daarnaast kunnen bedrijven een server huren. Dat maakt 

het mogelijk om waarvandaan ook en met welke pc ook in te 

loggen – ook wel de werkplek op afstand genoemd.”

21UwGemak.
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Loodgietersbedrijf J.J. Petit BV

Groeneweg 52

3124 KA  Schiedam

t. 010-4714879

info@loodgietersbedrijfpetit.nl

www.loodgietersbedrijfpetit.nl

Uw Lood78r
J.J. Petit BV

“Het is een groot voordeel, dat we als Loodgietersbedrijf Petit zo 

bekend zijn in Schiedam. We zitten vlakbij en de mensen weten 

wie er bij hen langskomt.” Bart Petit en zijn mannen laten de 

klanten nog steeds weten dat zij koning zijn met een persoonlijke 

benadering en advies op maat.

In 1977 richtte Jan Petit het bedrijf op in Schiedam-Kethel. 

In 1999 nam zijn zoon Bart het bedrijf over. Petit is nog 

steeds gespecialiseerd in ambachtelijk lood- en zinkwerk. 

Bent u toe aan een verhoogd toilet met steunen of een 

doucheruimte met klapzitje? Petit is deskundig in 

ergonomisch verantwoorde aanpassingen of ingrijpende 

renovaties van badkamers en toiletruimten. 

Particulieren kunnen bij Petit ook terecht voor de centrale 

verwarming, dakbedekking, badkamers, riolering en aanleg 

en reparatie van gas- en waterleidingen. Bart Petit en zijn 

medewerkers hebben een grote vakkennis op het gebied van 

cv-ketels, dakgoten, regenpijpen en hemelwaterafvoeren. 

Petit schiet ook te hulp bij noodreparaties.
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Een modern toilet
is méér dan een wc

Kokend water,
direct uit de kraan

Perfecte 
waterbeleving

Moderne toiletten hebben tegenwoordig veel meer te bieden 

dan hun basisfunctie. Eenvoudige reiniging, perfecte hygiëne 

en maximale functionaliteit zorgen voor een comfortabele 

beleving. Ontdek de verschillende modellen die perfect bij 

uw badkamer en uw wensen aansluiten.

Hoe handig is het om direct kokend heet water, rechtstreeks 

uit je keukenkraan te tappen? Dankzij Grohe Red verhit u  

alleen het water dat u nodig heeft. En zo spaart u op water 

en energie. Bij het zetten van uw kopje thee, het koken van 

de pasta, het ontvellen van de tomaten en het verwarmen 

van het flesje voor uw kind of kleinkind. Met Grohe Blue 

beschikt u bovendien ieder moment over koel, gefilterd, 

koolzuurhoudend water uit de kraan. 

Wij geven u graag deskundig en persoonlijk advies over alle 

mogelijkheden en producten. 

Onze Grohe sanitairproducten 

staan garant voor een perfecte 

waterbeleving. Grohe design 

overtreft vorm en functie. 



Ėĺ Van Loenen Verf & Wonen

Ėĺ Enorm P.A. Engering

Ėĺ Excellentia Automatisering

Ėĺ Loodgietersbedrijf J.J. Petit

Ėĺ J.A. Govaart Timmerbedrijf

Ėĺ W. Broeren & Zonen Elektrotechniek

UwVakmensen voor Schiedam en omstreken: 

Wat is uwvakmensen.nl?
UwVakmensen is een samenwerking tussen  

gerenommeerde Schiedamse bedrijven die, op  

hun vakgebied, al decennia bekend staan om vak-

manschap, service en oplossingsgerichtheid. Door 

deze bundeling van kennis en ervaring heeft u nu  

bij elk interieurprobleem of -wens voldoende aan  

één mailtje of telefoontje en wij zorgen dat het  

direkt door de juiste specialist wordt opgepakt.

Wat doet uwvakmensen.nl?
UwVakmensen ontzorgt particulieren, VvE’s en  

bedrijven op het gebied van allerhande werkzaam-

heden in én om het huis, wooncomplex of bedrijfs-

gebouw. Dit kunnen eenvoudige klusjes zijn zoals 

behangwerk, het monteren van een nieuwe deurbel 

of gordijnrails. Maar ook voor grote klussen zoals een 

nieuwe dakkapel of CV-installatie kunt u bij ons  

terecht. Wij ontzorgen u in het gehele traject.

UWvakmensen.NL

Voor elke klus in uw huis

Nieuw kleur t je?

Design rad iat o
r?

Een completedakkapel?

Overal in huis
draadloos internet ? Een veilig slot ?

Behang op d ie
saaie wand? Kastenwandop maat ?

 
Behang & Stoffering Ė Verf- & Schilderwerk Ė Waterleiding & Elektra Ė Hang- en Sluitwerk Ė IJzerwaren 

Vloeren & Trappen Ė Wand & Plafond Ė Schuifwanden Ė Timmerwerk Ė  Beveiliging Ė Computernetwerken
Badkamer & SanitairĺĖĺDakwerk Ė Verwarming Ė Gordijnen & Zonwering Ė Computer- & TV installatie

Heeft u een klus in huis?
Bel ons op 010 820 00 06 of vul het contactformulier in op www.uwvakmensen.nl


