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Voor meer informatie, bel nu naar 013 - 467 23 83 of 06 - 11 382 107

13 jaar actief in binnenen buitenschilderwerk voor
particulieren en bedrijven

Kies voor de persoonlijke
en snelle aanpak
van Dennis van Gorp
tijdens kleine of grotere
schilderprojecten
De start in 2001 met een eigen schildersbedrijf aan huis
en vader Wil als compagnon is inmiddels weer vele jaren geleden. Schildersbedrijf D. v. Gorp viert dit jaar namelijk haar 13 jarige jubileum. Waar er qua technieken
en producten in de loop der jaren veel veranderingen
zijn doorgevoerd en bijgeleerd is er binnen het team
niets veranderd. Samen met zijn vader Wil staat Dennis
nog steeds aan het roer van het bedrijf en met het vaste
team aan medewerkers word elke klus professioneel en
in korte tijd aangepakt

Binnen een week maken wij alles mooier,
vuil maken we niks en altijd zonder overlast!
Natuurlijk worden er het gehele jaar door vele opdrachten
uitgevoerd; van het schilderen
van een voordeur, een complete klus aan de buitenzijde of
allerlei voorkomende binnen
schilderwerken. Naast particuliere opdrachtgevers word er
ook structureel gewerkt voor
gemeente en overheid, woningbouwverenigingen en (kinder-)

zorginstellingen. Binnen dit
uitgebreide pakket aan diensten
staat het leveren van puur vakmanschap altijd voorop. Zowel
Dennis als zijn medewerkers
zijn goed geschoold en zij volgen allen regelmatig trainingen
en bijscholing om op de hoogte
te blijven van de nieuwste technieken.

Recent uitgevoerde
projecten:

Werkzaamheden
- Schilderen
- Behangen
- Wandafwerking
- Antigraffiti
behandeling
- Vervangingen en
deelvervangingen
van KOMO latten
door geventileerde
neuslatten

Na

-

Schilderwerk gevel Efteling
Wegmarkeringen
Buitenschilderwerk woning
Ook voor het schilderen van
één wand!
- Schilderwerk wildwaterbaan
Zwembad Stappegoor

Na

Voor

Voor

Nodig Dennis bij u
op locatie uit.
Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden neem dan eens vrijblijvend contact op. Dennis komt graag een kijkje nemen bij u op locatie zodat hij een persoonlijk advies kan geven. Na een bezoek
ontvangt u altijd binnen een week een passende offerte. Mocht u
liever een afspraak maken om langs te komen in de eigen werkplaats en showroom gevestigd in de Kapt. Hatterastraat in Tilburg
dan kan dat natuurlijk ook. Dennis staat u graag te woord en is altijd
het aanspreekpunt binnen uw project.
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