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Beste lezer,

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn Schilders- en 
Afbouwbedrijf De Veer uit Purmerend. We leveren duurzame 
kwaliteit en vakmanschap, voor zowel binnen-, buiten- 
schilderwerk als stucwerk, verbouwing en onderhoud. 
We nemen graag uw appartementencomplex, woning, 
kantoor of VvE onder handen.

Er staat een flexibel, professioneel team voor u klaar, dat alles 

tot in perfectie uitvoert. Voor binnen- en buitenschilderwerk 

leveren wij niet zomaar een onderhoudsproject, wij geven uw 

huis of gebouw een opleving, een metamorfose, the finishing 

touch. Werk waar u jarenlang met veel plezier van geniet!

Met dit portfolio krijgt u een goede impressie van de 

vaardigheden en het vakmanschap van ons schilders- 

en afbouwbedrijf. Wilt u meer weten? Neem dan gerust 

contact met ons op!

Hartelijke groet,

Joep de Veer

Eigenaar



Schilderen Interieur Restauratie

Restauratie en renovatie coullissen



Schilderen Interieur Stuccen

Schilderen van het interieur en het spuiten van de muren.



Schilderen Exterieur

Tandartspraktijk Weidevenne Purmerend

Schilderen buitenwerk



Schilderen Interieur Stuccen

Schilderen van het interieur



Schilderen Interieur Restauratie

Renovatie van de coullissen



Schilderen Vloer vervangen Stuccen

VVE Spaarnestede, Haarlem

4 trappenhallen renoveren

voor

na

na voor



Schilderen Houtrot Exterieur

Het Friethoes, Haarlem

voor

na

Schilderen buitenzijde en het behandelen van houtrot



Schilderen In- & Exterieur Stuccen

Diverse particuliere opdrachten

Verschillende particuliere projecten



Productinformatie

Sigma Coatings
Voordat aanvang van een opdracht, laten we altijd een 

verftechnisch rapport maken door Sigma Coatings. 

We werken graag met Sigma, vanwege hun duurzame 

kwaliteit en prijs-kwaliteitsverhouding.

Repair Care
Bij houtrotreparatie werken we uitsluitend met de producten 

van Repair Care. Onze schilders zijn opgeleid om met deze 

producten te werken voor een optimaal resultaat.

Sikkens
We werken ook met de verven van Sikkens, vanwege hun 

ontwikkeling van lage milieu-impact producten en methodieken 

voor het beste resultaat.
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