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Samenwerken.
Provinciehuis Leeuwarden.
In augustus zijn we gestart met het buitenschilderwerk aan de
renovatie/restauratie van het oude gedeelte van het provinciehuis
te Leeuwarden. Momenteel wordt de renovatie van de
binnenzijde in een schilderscombinatie onder handen genomen.

Grote doelen bereik je samen!
In dit kader zijn we de
afgelopen maanden een aantal
samenwerkingsverbanden
aangegaan:
- Het schilderwerk aan het
provinciehuis te Leeuwarden
wordt gezamenlijk met een
Leeuwarder schildersbedrijf
uitgevoerd.
- Met 37 schildersbedrijven is
een landelijke dekking bereikt
voor duurzame schilderonderhoudsplannen via de
coöperatie Planbuilding.
- Verder bieden we energiebesparende maatregelen aan,
zoals HR++-glas, in een nieuwe
energiebespaargroep.

De oplevering staat gepland voor maart 2011.

Marten en Pieter Theo Tijtsma.

Gouden Leeuwen.
Ook de leeuwen van het wapenschild aan de voorzijde (oude
ingang) zijn, na restauratie, voorzien van een nieuwe laag
bladgoud.

Tijtsma Schilders

Sylspaed 4 8711 ED Workum
www.tijtsmaschilders.nl

Energiebespaargroep
Friesland.
Energiebesparing is een
belangrijk wapen in de strijd
tegen klimaatverandering. De
kracht van energiebesparing
zit in een samenwerking
tussen de verschillende
disciplines. Hiervoor is een
nieuw samenwerkingsverband
in het leven geroepen om een
optimale mix van
energiebesparende
maatregelen aan te kunnen
bieden.

Tel. 0515-541274

Aanschaf Hoogwerker
In het kader van veilig werken op hoogte zijn we overgegaan tot
de aanschaf van een compacte hoogwerker. Met een breedte
van 78 cm. kan deze hoogwerker door een achterdeur om op
moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen werken.

De Winterschilder
Hij is er weer, de winterschilder
met dubbel voordeel,
winterkorting en 6% BTW.
In de maanden februari en
maart 2011 kan uw korting
oplopen tot wel 15%!!
Informeer naar de
voorwaarden.

Onderhoudsplan.
Diverse opdrachtgevers maken
ondertussen gebruik van ons
meerjaren-onderhoudsabonnement. Via de
coöperatie

Meer Met Minder - aanbieder
heeft u geen omkijken meer
naar het schilderonderhoud
van uw woning. Tevens zijn de
kosten bij voorbaat duidelijk en
kunt u profiteren van onze
unieke 100% garantie-regeling.

Huiseigenaren die dubbelglas willen plaatsen moeten snel
zijn: de subsidie voor isolatieglas stopt aan het eind van dit
jaar. Met deze subsidie krijgt u € 35 per vierkante meter
geplaatst glas. Het is dus zeer aantrekkelijk om uw huis nog
snel te isoleren.

De Meer Met Minder aannemers, glaszetters en installateurs
moeten, voordat zij aan de slag mogen, hun kwaliteitskenmerken
laten zien: bewijs van vakbekwaamheid, lidmaatschap van een
brancheorganisatie, verzekering voor aansprakelijkheid en
inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Meer Met Minder-uitvoerders gebruiken altijd goedgekeurde
bouwmaterialen en apparaten. Bouwmaterialen zoals isolatieglas
moeten voldoen aan KOMO-eisen en plaatsingsnormen.
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