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WERK IN UITVOERING

Eenvoudig behangwerk mondt uit
in een keukenrenovatie
Advies ‘Schildersbedrijf J.H. De Gier’ levert steeds vaker aannemerswerk op
DEN HAAG – ‘Loop nooit weg voor een kleine opdracht, want
je weet nooit wat voor extra werk er achter vandaan komt.’
Met die bril weet ‘Schildersbedrijf J.H. De Gier’ uit Den Haag
een tijd door te komen waarbij regulier schilderwerk wat
lastiger te vinden is. Bekend als men is met klanten, is de
drempel bij hen laag om bij het schildersbedrijf aan te
De oorspronkelijke keuken…

kloppen voor een advies. Dat levert de Haagse onderneming
geen windeieren op. Zo pakte een opdracht voor wat
behangwerk uit tot een keukenrenovatie van € 4.500,-.
Het was ruim tien jaar geleden dat ‘Schildersbedrijf J.H. De Gier’ voor
het laatst contact had gehad met klanten in een flat in Rijswijk.
Destijds verliet een wat ouder stel hun woning om intrek te nemen in
een appartement. Om vervolgens een opdracht te plaatsen voor
behangen, witten en schilderwerk. Ruim tien jaar na dato bedachten
dezelfde bewoners dat hun keuken wel wat opgefrist zou kunnen
worden. Ze belden het schildersbedrijf van weleer op om alleen wat
behang aan te brengen op hun keukenmuur. Het materiaal was al
ingekocht: twee rollen bloemetjesbehang. “Met de opdracht was er
qua arbeidsloon niet meer dan zo’n € 300,- mee gemoeid. Wellicht
dat menigeen daar zijn hand niet voor wil omdraaien. Wij wel, want
steeds vaker blijkt dat er veel meer werk achter vandaan komt”, aldus
werkgever Jan de Gier.

…werk in uitvoering…

Meerwerk
In dit geval werd de aanname bewaarheid. Want toen het behang er
eenmaal op zat, vond de klant de rest van de keuken eigenlijk wat
gedateerd. De tegeltjes op het houten keukenblad waren niet meer
naar het zin. Dat gold ook voor het spatgedeelte van circa een halve
meter tussen het keukenblad en de kastjes. Daarom waren er ook al
andere tegeltjes gekocht. “Of wij dat tegelwerk niet konden uitvoeren?
Van het één kwam het ander”, schetst De Gier. “Want met een extra
hoog keukenblad moest de spoelbak ook opgehoogd worden.
Hetzelfde gold voor de afvoer. Tijdens het tegelen zagen we dat de
gasleiding van het gasstel niet veilig was. ‘We vonden het al zo apart
ruiken’, zeiden de bewoners. Vervolgens kwamen we erachter dat de
contactdoos – liggend op de grond – niet deugde voor de ijskast en de
wasmachine.”

Facelift
Om een lang verhaal kort te houden: wat begon als wat eenvoudig
behangwerk mondde uit in een keukenrenovatie. Wat een kleine
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…de gerenoveerde keuken

opdracht leek te zijn, leverde een factuur op van zo’n € 4.500,-.
“Zonder dat er een nieuwe keuken aan te pas kwam, zijn die mensen
nu dolgelukkig met de facelift. Te verklaren door een vertrouwensrelatie die je hebt weten op te bouwen waardoor men je vraagt om
een advies dat het schilderwerk te boven gaat”, aldus de Haagse
ondernemer. “Men is veelal blij dat wij het uitvoerende werk zoveel
mogelijk voor onze rekening kunnen nemen. Anderen over de vloer
hebben is toch een inbreuk op de privacy.” Op een soortgelijke
manier legde ‘Schildersbedrijf J.H. De Gier’ een complete badkamer
voor een klant aan en deed men het voorbereidende werk voor het
plaatsen van een keuken.
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