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SUCCESVOLLE VADER/ZOON SAMENWERKING

Dennis van Gorp Schildersbedrijf
uit Tilburg, bestaat 11 jaar !!!

n oktober 2001 besloot Dennis van Gorp om als zelfstandig schilder aan de slag te 
gaan. Deze beslissing kwam  niet zomaar uit de lucht vallen, er ging een bewust en 

zorgvuldig gepland traject aan vooraf. Dennis vindt vakkennis en kwaliteit enorm be-
langrijk en om die reden heeft hij gekozen voor een professioneel opleidingstraject. Zo 
sloot hij met succes de volgende opleidingen af: Assistent Schilder, Volwaardig Schilder 
en de ondernemersopleiding. Tot op de dag van vandaag zorgt Dennis van Gorp er voor 
dat hij door training en (bij)scholing altijd op de hoogte is van de laatste technieken. 
Door genoemde scholing en zorgvuldig gekozen start van zijn bedrijf mocht hij in no-
time het kwaliteits certi� caat van “AF” gebruiken. En in een even rap tempo voldeed zijn 
schildersbedrijf aan alle eisen om het predikaat “Erkend Leerbedrijf ” te mogen uitdragen.
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gaan. Vanzelfsprekend komt 
Dennis vrijblijvend bij u thuis 
langs om elke vraag te beant-
woorden en een gedegen tech-
nisch advies te geven. Hierna 
volgt het uitwerken van de of-
ferte om die dan correct en snel 
aan elke klant aan te bieden.

Binnenwerk 
NU extra VOORDELIG!
Als u een woning heeft die ou-
der is dan twee jaar kan u bij 
Dennis van Gorp Schilders-
bedrijf pro� teren van de 6% 
BTW-regeling. Dat scheelt u 
dus 15% op de totaalprijs, ter-
wijl Dennis sowiezo al keurige 
prijzen hanteert in al zijn of-
fertes.

Neem nu contact op!
Als u deze winter of in het 
vroege voorjaar verzekert wil 
zijn van topkwaliteit schilder-
werk kunt u het beste direct 
contact opnemen met Den-
nis van Gorp. Hij zal snel en 
vrijblijvend met u afspreken en 
bekijken welk voordeel hij bij 
u kan neerleggen. 

U kunt bellen met Dennis 
06 11 382 107 of een 
e-mail sturen via de website 
www.dvangorpschildersbedrijf.nl

Start vanuit huis!
De eerste vijf jaar heeft Dennis 
van Gorp gewoon vanuit huis 
zijn bedrijf gevoerd. Zijn vader 
Wil van Gorp gaf hiervoor alle 
ruimte en al 10 maanden na 
de start werden vader en zoon 
twee volwaardige compag-
nons. Inmiddels 11 jaar verder 
werken ze met een vast team 
van medewerkers uitstekend 
samen en worden vele klussen 
succesvol opgeleverd in allerlei 
sectoren. Natuurlijk worden 
vele opdrachten uitgevoerd 
van het schilderen van een 
voordeur, een complete klus 
aan de buitenzijde of allerlei 
voorkomende binnen schil-
derwerken, voor evenzoveel 
particuliere opdrachtgevers. 
Ook wordt structureel gewerkt 
voor gemeente en overheid, 
woningbouwverenigingen en 
(kinder) zorginstellingen.

Eigen werkplaats en 
showroom!
Sinds nu al weer zes jaar heeft 
Dennis van Gorp een eigen 
multifunctionele bedrijfs-
ruimte aan de Kapt. Hatteras-
straat. Een keurige werkplaats 
en praktische showroom/ont-
vangstruimte. Zo is het ook 
voor klanten mogelijk om op 
afspraak bij Dennis langs te 

Dit aanbod geldt niet indien in de offerte al een specifi ek bedrag is genoemd voor winterkorting, indien dit nadrukkelijk is uitgesloten of indien 

reeds een andere korting is verstrekt. Deze korting geldt niet bij opdrachten welke via aanbesteding of inschrijving zijn verkregen en welke in on-

deraanneming worden uitgevoerd. Ook is de actie niet van toepassing in de periode van wintersluiting; week 51, 52, 1 en 2. Indien een opdracht 

gedeeltelijk wordt uitgevoerd in genoemde periode wordt de korting naar rato verstrekt, de korting wordt verrekend met de laatste (termijn)fac-

tuur, uiteraard maakt u voor woningen ouder dan 2 jaar ook gebruik van het lage BTW tarief van 6%.

BEPAAL ZELF UW KORTING VOOR AL UW WINTERWERK!

Bij ons kunt u profi teren van de volgende KORTINGstaffel voor schilderwerk uitgevoerd in de winter:

U krijgt van Dennis van Gorp een ‘normale’ offerte die overigens altijd al zeer concurrerend is. 

Daarna kunt u dus zelf bepalen hoeveel EXTRA korting u krijgt door te beslissen in welke maand u het laat uitvoeren.

•  JANUARI 2013    20%

•  FEBRUARI 2013    20%
•  MAART 2013  10%


