
UW VOORDELEN:

Korting
per man per dag 

(incl. BTW)

www.kraayschilders.nl

1. Hoge korting van € 35,00 (incl. BTW) per mandag arbeid.

2. Niet alleen korting op onderhoudsschilderwerk, maar ook op 
nieuwbouw- en renovatieschilderwerk.

3. Korting op binnen- èn buitenschilderwerk.

4. Korting geldt zowel voor particulieren als bedrijven.

5. Korting al vanaf 1 mandag arbeid.

6. Lange periode waarin de korting geldt: 01-11-13 t/m 31-03-14

7. De korting wordt rechtstreeks op de factuur in mindering gebracht.

Buitenschilderwerk
Door nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van materialen en technieken is 

het tegenwoordig heel goed mogelijk om 

in de winterperiode buitenschilderwerk 

uit te voeren zonder dat dit ten koste gaat 

van de kwaliteit van het schilderwerk. 

Met name de voorbehandelingen t/m de 

voorlaklaag kunnen al uitgevoerd worden 

vanaf een buitentemperatuur van enkele 

graden boven het vriespunt. De afwerk-

laag kan dan in de zomerperiode worden 

aangebracht. 

Daarom willen wij u ook op buiten-

schilderwerk laten pro� teren van de

Kraay Schilders Winterkorting.

Hondsneststraat 20A, 5321 GT  Hedel
Telefoon 0418-667667, Telefax   0418-667668
info@kraayschilders.nl

Korting
per man per dag 

(incl. BTW)35,-



Nog meer
voordelen van

Is uw woning
ouder dan 2 jaar?

Pro� teer dan van het lage

BTW tarief
       van

www.kraayschilders.nl

- Duidelijke concurrerende prijsafspraken 
vooraf.

- Glasheldere o� erte met technische 
omschrijving en informatie.

- Uw schilderwerk uitgevoerd door 
opgeleide ervaren vakmensen.

- Gebruik van de hoogste kwaliteit 
professionele materialen.

- Gegarandeerde kwaliteit, dus geen 
verrassingen achteraf.

Ook deze winter: Kraay Schilders Werkplaatsservice.
Losse onderdelen aan uw woning of bedrijfspand (bijvoorbeeld 
gevelluiken of binnendeuren) worden geschilderd in onze werkplaats 
met Kraay Schilders Winterkorting!

- Vooraf prijsopgave met technisch advies en  vermelding van uw 
korting.

- Schilderwerk wordt uitgevoerd in onze werkplaats onder perfecte 
omstandigheden.

- Gratis demontage en hermonteren!

- Uw onderdelen binnen enkele weken weer als nieuw retour.

Schilderwerken en Beglazingen
www.kraayschilders.nl

Al méér dan

50 jaar
actief in de

 regio!

6%

Laat uw woning of bedrijfspand onderhouden door de professionele schilder!
Vraag naar de voorwaarden: bel 0418-667667 of kijk op www.kraayschilders.nl

Hondsneststraat 20A, 5321 GT  Hedel
Telefoon 0418-667667, Telefax   0418-667668
info@kraayschilders.nl


