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ONDERHOUD IS DUURZAAM !

Onderhoud kerktoren Oudega (Wym).
In opdracht van het kerkbestuur en St. Beheer Kerkelijke
gebouwen in Friesland is het buitenschilderwerk aan de
kerktoren van Oudega aangepakt. Verder zijn de wijzerplaten
behandeld en de haan en bol voorzien van nieuw bladgoud.

Het schilderwerk is uitgevoerd met het nieuwste verfsysteem wat
voldoet aan de 2010 richtlijn tot beperking van vluchtige
inhoudsstoffen.

Oplevering Hospitaalcomplex Veenhuizen.
De afgelopen 2,5 jaar hebben we aan dit enorme project gewerkt.
Het gehele project heeft een grote metamorfose ondergaan. Van
een grotendeels vervallen complex naar een uniek restaurant,
hotel, ruggenkliniek en appartementgebouw.

Duurzaamheid en verduurzamen
lijken erg op elkaar. Wij schilders
zijn de verduurzamers bij uitstek: wij
leveren immers een belangrijke
bijdrage aan het instandhouden van
het onroerend goed! Zijn wij
daarmee ook duurzaam bezig?
Durven wij ondanks de recessie te
investeren in gereedschappen die
de arbeidsomstandigheden ten
goede komen en in materialen die
minder milieubelastend zijn? Zijn we
nog steeds bereid maatschappelijke
organisaties te ondersteunen? En
moeten we er geen rekening mee
houden dat er na ons nog
generaties komen die een leefbare
wereld van ons willen erven? Ons
antwoord op deze vragen is ja, en
het uwe?
Marten en Pieter Theo Tijtsma

De Winterschilder
Ook in het winterseizoen
2009-2010 kunt u gebruik
maken van onze
wintersubsidie. Deze
actie is geldig van 1
november tot 3 april
2010.

Voor het komende
winterseizoen bedraagt
de subsidie € 35,-- per
man per dag.
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BTW tarief 6 % !!

Schildershanden
Diverse markante panden
zijn de afgelopen tijd
onderhanden genomen.

Onderhoudsabonnementen
zorgen op lange termijn voor
kostenreductie en voor en
representatieve uitstraling!

Verfrichtlijn 2010
Vanaf 1 januari 2010 komt
er nieuwe wetgeving op het
gebied van de samenstelling
van verven. Het Tijtsmateam neemt actief deel aan
deze ontwikkeling, door nu
reeds opleidingen en
ervaring op te doen met
deze nieuwe producten.
Doel van deze nieuwe
verven is om het milieu
minder te belasten.

Vanaf 15 September 2009
betaald u voor onderhoud aan
particuliere woningen ouder
dan 2 jaar het BTW tarief van
6% op binnen- en
buitenschilderwerk.
Deze regeling is getroffen in
het kader van stimulering
overheidsmaatregelen.

Subsidie-regeling
Dubbelglas!
Team Tijtsma Schilders tijdens
oefensessie verven 2010.

Neem voor een vrijblijvende
onderhoudsinspectie eens
contact op met Tijtsma
schilders.

Afvalscheiding
Sinds jaar en dag worden
onze afvalstromen bij de
basis gescheiden.
In het kader van duurzaam
ondernemen zijn er
verregaande afspraken
gemaakt met onze
afvalverwerker. Volgens het
principe ‘cradle to cradle’
worden afvalproducten
gescheiden en hergebruikt
als grondstof.

Voor woningen van voor
1995 is een subsidieregeling
voor dubbeglas (HR++)
beschikbaar. Voorwaarden
en mogelijkheden kunt u
vinden op:
www.glasbedrijfzwh.nl
De waardebon kunt u
downloaden op:
www.meermetminder.nl

Weeshuis Namibië
Tijtsma Schilders
ondersteund St. Otjiruze
Children Fund. Kijk ook
eens op
www.weeshuisnamibie.nl

Afvalscheiding

Tijtsma Schilders

Sylspaed 4

8711 ED Workum

www.tijtsmaschilders.nl

Tel. 0515-541274

