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Avado Schilderwerken: Uw Winterschilder 
met korting!

Ook in de winter laat Avado Schilderwerken u niet in de kou staan. In de periode van 1 
november 2014 tot 31 maart 2015 geldt een zeer aantrekkelijke korting van 10% voor het 
binnenschilderwerk. 

De 10% korting geldt voor particulieren en leden van Verenigingen van Eigenaren. Maar ook 
zakelijke opdrachtgevers kunnen in deze periode terecht bij Avado Schilderwerken. Voor 
zakelijke opdrachtgevers geldt in deze periode 5% korting op het binnenschilderwerk. 

De actie geldt van 1 november 2014 tot 31 maart 2015. De voorwaarde voor de actie is dat 
het totale schilderwerk minimaal drie mandagen vergt. 

Binnenschilderwerk
Een van de belangrijkste functies van onze woning 
is natuurlijk, dat zij ons beschermt tegen 
weersinvloeden als wind, regen en kou.
 
Een echter ook een niet te onderschatten functie is 
dat we ons er in terug kunnen terug trekken van 
onze dagelijkse beslommeringen. We willen ons 
kunnen “opladen” om de volgende dag weer te 
kunnen presteren. We proberen onze woning 
zo gezellig mogelijk te maken door bijvoorbeeld een 
leuk schilderijtje op te hangen of een gezellig 
muziekje op de achtergrond af te spelen, een leuk 
behangetje aan de muur en mooie kleuren om ons 
heen. Wij van Avado Schilderwerken verzorgen dit 
binnenschilder- en behangwerk al sinds 1967.
 
Met al onze ervaringen kunnen wij als geen ander 
inspelen op uw wensen en zorgen voor een perfecte 
uitvoering van het schilderen van deuren en 
kozijnen, wanden en plafonds, trappen en plintjes,
enz. 
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Uw schilderwerk heeft 
belangrijke functies
Buiten dat binnenschilderwerk belangrijk is voor 
ons welbehagen en persoonlijke uitstraling, heeft 
het nog een aantal belangrijke functies:

Het draagt bij aan het voorkomen van slijtage aan 
de trap of de mooie parketvloer

Het beschermt onze woning tegen vocht van b.v. 
koken, douchen of de verwarming

Het beschermt onze gezondheid tegen invloeden 
van tocht, vocht en schimmels

Het voorkomt dat vocht in de buitenkozijnen kan 
dringen. Dit vocht kan doordringen en het 
buitenschilderwerk aantasten, zodat dit zijn 
beschermende werking tegen weersinvloeden 
verliest
 

U ziet dat binnenschilderwerk een niet te 
verwaarlozen onderdeel is in het totale onderhoud 

van uw woning. Het ervaren team van Avado 
Schilderwerken staat paraat om u hier met raad en 

daad in bij te staan.  Neem, uiteraard geheel 
vrijblijvend, contact met ons op zodat wij u kunnen 

adviseren. 



Buitenschilderwerk
Het schilderen zoals wij dat in Nederland kennen heeft twee redenen, 

namelijk nl: verfraaien en beschermen. 
 

Door zo af en toe een nieuwe kleur aan te brengen ziet de gevel er weer fris en modern uit. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de afwijkende kleuren die bijna standaard bij renovaties 

worden doorgevoerd. Deze andere kleur geeft het gerenoveerde project een extra dimensie 
en heeft gelijk een moderne uitstraling. Voor als u een dergelijke stap wilt maken heeft 

Avado Schilderwerken een kleuradviseur die samen met u een specifiek voor uw situatie 
passend advies kan opstellen. Gewaagd, modern of juist die klassieke uitstraling, daag 

hem uit en u zult versteld staan wat er allemaal mogelijk is.
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De tweede reden is het beschermen van uw vastgoed. 
Een oud gezegde luidt: “Nederland is het mooiste land 
ter wereld, er had alleen een dak boven moeten hangen”. 
Voor uw vastgoed is dit zeker van toepassing. Als u uw 
gevel zonder meer bloot zou stellen aan de grillige 
natuurlijke elementen, zullen uw ramen en deuren 
binnen de kortste keren klemmen, ontstaat er houtrot en 
vallen er gaten in de daklijst.

Sinds 1967 zijn wij van Avado Schilderwerken specialisten in het 
beschermen van vastgoed. Door gebruik te maken van de 
modernste technieken en materialen garanderen we een optimale 
bescherming van uw kostbare bezit. Dit kan een eenmalige bewerking 
zijn waardoor u er voor de eerstvolgende 5 tot 7 jaren geen omkijken 
meer heeft. Door vervolgens gebruik te maken van een van onze 
meerjaren onderhoudsplannen ( MOP ) heeft u er zelfs voor veel langere 
tijd de garantie dat alles er netjes en beschermd bij staat. Een bijkomend 
en zeker niet onbelangrijk punt is dat u met een MOP al voor jaren vooruit 
weet welke kosten u te wachten staan. Het is natuurlijk zonde als u geld 
reserveert voor onderhoud en u heeft het niet eens nodig! Dit wil nog al 
eens voorkomen als u het onderhoud bij Avado Schilderwerken neerlegt…

Gebleken is dat goed is onderhoud en een mooie, strakke laklaag, een 
meerwaarde is voor de woning. De investering in onderhoud betaalt zich op 
deze manier uiteindelijk dus toch terug. Door een geheel vrijblijvend advies 
aan te vragen zult u versteld staan wat er ook in uw situatie allemaal 

 .si kjilegom

Specialisten in beschermen 
vastgoed

is.



Avado Schilderwerken hecht veel 
waarde aan een goed eerste 
contact. Het is een kwestie van 
bekend raken met onze service.

Plafondafwerking
Het plafond is een groot oppervlak dat altijd in het zicht is. Hoe lichter dit oppervlak is, des 
te groter lijkt het vertrek. Vandaar dat er gewoontegetrouw gekozen word om het plafond strak 
en wit te maken, terwijl een gekleurd plafond in sommige situaties juist zeer verrassend kan 
werken. In de loop van de tijd zal het langzaam vuil worden en verkleuren, soms zullen er ook 
scheuren of andere beschadigingen zijn ontstaan.

Voor dat er weer een nieuwe laag wit aangebracht kan worden, zal het plafond dus eerst 
schoon gemaakt en gerepareerd moeten worden. Een goed resultaat valt of staat met de 
voorbewerking. Vaak volstaat een goede reinigingsbeurt, maar af en toe moet er met grover 
geschut worden geschoten en komt de stukadoor er aan te pas. Hij stuukt dan het plafond 
weer helemaal strak en glad, zodat de schilders het weer kunnen schilderen.

Het herstellen van lijstwerk, plafondplinten en ornamenten behoort ook tot de mogelijkheden.
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Contact op nemen met Avado Schilderwerken
Avado Schilderwerken
Uw contactpersoon: Rob van Dommelen

Bilderdijklaan 3
2281 SM Rijswijk

Telefoon: 070-3932632
Fax: 070-4150060
E-mail: info@avado.nl

Bekijk op onze website ook onze andere diensten:

Houtherstel

Schadeherstel

Betonafwerking

Advies & Inspectie

Binnenschilderwerken

Buitenschilderwerken

Plafondafwerking

Wandafwerking
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