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Tijdelijk verlaagd BTW tarief

15% extra voordeel

Vanaf 1 oktober 2010 is er een
nieuw besluit van kracht gegaan;
het 6% BTW tarief voor schilder
en onderhoudswerkzaamheden
aan particuliere woningen ouder
dan 2
 jaar.

Valt uw woning onder deze
categorie? Dan geniet u 15%
extra korting op de op de
investering in uw vastgoed
onderhoud.
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Voor meer informatie of het maken van een afspraak
kunt u contact met ons opnemen op het nummer:

Is uw woning toe aan
een schilderbeurt?

Bel: 085 - 5009970

Kies dan voor het vakmanschap
van Meevis vastgoed onderhoud

Meevis vastgoed onderhoud b.v.
Neutronweg 49
1627 LG Hoorn
085 - 5009970

Kvk: 65792041
www.meevis-vastgoed.nl
info@meevis-vastgoed.nl

Wij zijn nu
in uw straat
bezig op nr:

www.meevis-vastgoed.nl
085 - 5009970

Meevis vastgoed onderhoud gevestigd te Hoorn, is een
gerenommeerd schildersbedrijf met tientallen jaren ervaring. Bij
ons staan klantvriendelijkheid en vakmanschap centraal om de
beste kwaliteit te kunnen waarborgen.
Met onze geleverde diensten streven wij er naar
om een duurzame relatie met u als klant op te bouwen.

Uw woning is een waardevol bezit welke met goed
regelmatig onderhoud zijn waarde behoudt

Binnen & Buitenschilderwerk
-

Woningen / Appartementen / Complexen
Bedrijfspanden
Monumentale panden
Overheids gebouwen
Openbare gelegenheden

Gratis 5 jaar onderhoud

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

Voordelen van het “Garantieplan”
- Jaarlijkse inspectie door onze deskundigen
- Advies over onderhoud
- Advies over reiniging

Burenkorting

Verzamel zoveel mogelijk buren die in dezelfde periode de
woning geschilderd willen hebben. Hoe meer buren er in uw
straat meedoen, des te hoger wordt uw gezamelijke korting.

Professionele vakschilders
Onze werknemers hebben minimaal 10 jaar ervaring.

Kwaliteit gewaarborgd
Wij werken enkel en uitsluitend met A- kwaliteitsmerken

