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Is uw woning toe
aan een grondige
schilderbeurt?
Kies dan voor het
vakmanschap van
RV Vastgoedonderhoud b.v.
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Door klanten beoordeelt
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Over RV Vastgoedonderhoud b.v.

RV Vastgoedonderhoud b.v. is een gerenommeerd
schilders- en onderhoudsbedrijf met tientallen
jaren ervaring. Bij ons staat klantvriendelijkheid
en vakmanschap centraal om de beste kwaliteit
te kunnen waarborgen.
Met onze geleverde diensten en
service streven wij ernaar om een
duurzame relatie met onze klanten
op te bouwen.

10%
KORTING

De Winterschilder
10% korting op binnenschilderwerk
Periode van 1 december tot 1 maart
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Uw woning is een waardevol bezit, welke met goed
en regelmatig onderhoud zijn waarde behoudt
Binnen- & Buitenschilderwerk

Bedrijfspanden
Monumentale panden
Overheidsgebouwen
Openbare gelegenheden
Woningen / Appartementen / Complexen

Gratis 5 jaar garantieplan

Als u besluit uw pand door ons te laten
schilderen, ontvangt u gratis het 5 jaar “Garantieplan”.

Voordelen van het “Garantieplan”

Advies over reiniging
Advies over onderhoud
Inspectie door onze deskundigen

Belastingvoordeel

5

JAAR
GARANTIE

Wilt u nog meeprofiteren van het 9% btw tarief
voor schilder- en onderhoudswerkzaamheden.
Maak dan dit jaar nog gebruik van onze diensten
Bel ons nu voor een afspraak

088 6445000

Voor meer informatie, bekijk onze website

www.rvbv.nl

Specialist
Op het gebied van
vastgoed & onderhoud

Gezamenlijk voordeel!

Burenkorting

5% korting

Verzamel zoveel mogelijk buren
die in dezelfde periode de
woning geschilderd willen
hebben.

7,5% korting
10% korting
Bij 4 of meer woningen
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Lepelaar 5,
1628 CZ Hoorn
088 6445000
info@rvbv.nl

Lid van:

Hoe meer buren er in uw straat
meedoen, des te hoger wordt
uw gezamelijke korting.

