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Geeft glans
aan uw vastgoed

ToekomstSchilders geeft
glans aan uw vastgoed
ToekomstSchilders zorgt voor een perfecte afwerking van uw

en een duurzaam resultaat. U mag het allemaal van ons

wanden, vloeren, plafonds en buitenwerk. En speelt een belang-

verwachten. Per slot van rekening zijn we trots op ons vak.

rijke rol als het gaat om het waardebehoud van uw vastgoed.

Juist omdat het resultaat van ons werk voor iedereen zichtbaar is.

In goede handen

Een waarborg voor kwaliteit

Met meer dan 130 allrounders en specialisten zijn wij de aan-

En natuurlijk kunt u bij ToekomstSchilders ook rekenen op

gewezen partner om uw nieuwbouw-, renovatie- of onderhouds-

een ruime garantieregeling.

project van de gewenste finishing touch te voorzien. Bovendien
profiteert u voor reparaties, het zetten van glas en een 24-uurs
service van onze samenwerking binnen ToekomstGroep.

“Samen voor het beste resultaat. Ook door

Kwaliteit gewaarborgd: we stellen eer in ons werk

alle aandacht te besteden aan een goede

Oog voor detail. Een uitgebreide kennis van materialen. Een goede

samenwerking met andere projectpartijen.”

advisering. Een klantgerichte werkhouding, transparante offerte

RGVO:
óók resultaat op
de lange termijn
Als vastgoedeigenaar, -beheerder of -exploitant hebt u er alle

“Wij zijn de aangewezen partner om uw nieuw-

belang bij om uw toekomstige onderhoudskosten vooraf

bouw-, renovatie- of onderhoudsproject van

inzichtelijk, voorspelbaar en beheersbaar in kaart te brengen.

de gewenste finishing touch te voorzien.

ToekomstSchilders biedt u daarom graag een meerjarig

Bovendien profiteert u voor reparaties,

RGVO-plan aan. Een plan waarvan u de uitkomst bepaalt.

het zetten van glas en een 24-uurs service van

Resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO)

onze samenwerking binnen ToekomstGroep.”

In dit plan vertalen we samen met u uw wensen met betrekking
tot de uitstraling en functionaliteit van uw pand naar eenduidige
technische prestatie-eisen voor de langere termijn die passen
binnen uw budget. Vervolgens zorgen wij voor de uitvoering van
een meerjarig onderhoudsscenario dat tot het vooraf bepaalde
resultaat leidt.

“Samen voor het beste resultaat.
Door slim gebruik te maken van elkaars
ervaring en expertise, betrokken en innovatief
te zijn, en scherp te letten op een goede
afstemming en een efficiënte inzet van
mensen, tijd en middelen.”

Samen zijn
Samen werken
ToekomstGroep
Door samenwerking sterk!
Vestiging Andijk
Ged. Laanweg 47, 1619 PB Andijk
T +31 (0)228 59 49 20
F +31 (0)228 59 49 29
E info-andijk@toekomstgroep.nl
Vestiging Alkmaar
Robbenkoog 50, 1822 BB Alkmaar
T +31 (0)72 572 12 77
F +31 (0)72 572 11 36
E info-alkmaar@toekomstgroep.nl
Vestiging Almere
Zandzuigerstraat 60, 1333 HD Almere
T +31 (0)36 533 96 33
F +31 (0)36 530 23 27
E info-almere@toekomstgroep.nl
Vestiging Amsterdam
Nieuwe Hemweg 20, 1013 CX Amsterdam
T +31 (0)20 581 77 50
F +31 (0)20 581 77 55
E info-ams@toekomstgroep.nl

Renovatie en
restauratie:
óók verleden
weer toekomst
Als ToekomstSchilders blikken we ook weleens terug.
Bijvoorbeeld op ons aandeel in het restaureren van
monumentaal, historisch erfgoed. Of het renoveren van
verouderde panden. Het zijn aansprekende projecten waarin
ons vakmanschap en onze liefde voor ambachtelijke kwaliteit
bij uitstek zichtbaar worden.

Oude luister. Nieuw leven
Projecten als deze geven aan dat we - dankzij onze kennis
van decoratieve en conserverende technieken, historisch
materiaal- en kleurgebruik en regelgeving rondom
monumentenzorg - perfect in staat zijn om bouwkundig erfgoed
in oude luister te herstellen. Maar ook panden die groot
onderhoud behoeven er weer als nieuw kunnen laten uitzien.
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