
 

Beste relatie, 

 

Na een warme (na)zomer waar zelfs koelvesten werden ingezet, vertellen we u graag 

iets over onze laatste projecten. Zo knapten we de buitengevels op van een 

basisschool, zorgden we dat Annual Insight zo snel mogelijk aan de slag kon in hun 

nieuwe pand en brachten we een duurzame coating aan op de op- en afrit van Eigen 

Haard. Meer over deze én andere projecten leest u in deze nieuwsbrief. 

 

 

Basisschool Corantijn 

Corantijnstraat 2-4, Amsterdam 

 

Van adviesbureau Premark Advies en Architectuur hebben wij de opdracht gekregen om in 

de maanden juli en augustus de buitengevels van de basisschool te schilderen. 

 

Het werk moest in de vakantieperiode uitgevoerd worden om overlast tijdens de lesuren te 

voorkomen. Twee enthousiaste schilders hebben wij bereid gevonden om hun vakantie 

anders te plannen en dit project tot een mooi resultaat te brengen. 

Tijdens de werkzaamheden stuitten de schilders op houtrot. Binnen de Painting Holland 

Groep is intern snel de Painting Bouw ingeschakeld om de aangetroffen houtrot te herstellen. 

Alle werkzaamheden zijn keurig binnen de planning en voordat de school weer open ging 

afgerond en het eindresultaat mag er zeker wezen. 

De schilders Ronald Pereboom en Tom Slegt worden bedankt voor hun flexibiliteit en 

geleverde werk. 

http://www.premark.nl/


 

Op- en afrit parkeergarage 

kantoor Eigen Haard 

Arlandaweg 88, Amsterdam 

 

De op- en afrit van de parkeergarage van het hoofdkantoor van Eigen Haard gaf met name 

in de wintermaanden de nodige problemen doordat deze niet voorzien was van een 

vloerverwarming. De vloerverwarming is aangebracht en diverse schades in de rijbaan en 

naastgelegen trap zijn gerepareerd. De rijbaan is voorzien van een nieuwe slijtlaag (Triflex 

Propark vloersysteem). 

Om de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, moest de afrit en daarmee ook 

de parkeergarage uit gebruik genomen worden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken 

zijn de werkzaamheden deels in het weekend uitgevoerd en is over de afrit een 

tentconstructie geplaatst. Het weer had hierdoor geen invloed op de voortgang van de 

werkzaamheden. 

Verkoeling 

 

Toen de temperatuur in de laatste weken van augustus tot tropische waarden uitsteeg, 

hebben wij koelvesten aangeschaft voor het uitvoerend personeel. Afhankelijk van de 

buitentemperatuur en de luchtvochtigheid is het koelvest in staat om tot wel 14 graden te 

koelen. Het koeleffect is gebaseerd op verdamping van water en maakt geen gebruik van 

chemicaliën of stroom, verdamping is de enige motor voor de koeling. De reacties vanaf de 

werkvloer zijn erg positief. De koelvesten zitten comfortabel, wegen weinig en zijn 

gemakkelijk in het gebruik. 

https://www.eigenhaard.nl/


 

Verbouwing kantoor Annual Insight 

Anthony Fokkerweg 61, Amsterdam 

 

Naar aanleiding van een explosieve groei van de nog jonge ondernemingAnnual Insight was 

het noodzakelijk uit te kijken naar een nieuwe en grotere kantoorlocatie. De nieuwe locatie, 

die werd gevonden, is onderdeel van een gemoderniseerd kantoorpand, welke gunstig 

gelegen is aan de ring van Amsterdam. Na meerdere gesprekken in verband met de wensen 

en het doorspreken en adviseren van de diverse mogelijkheden, werd er door ons gestart 

met de verbouwing. 

Na de sloop- en demontage werkzaamheden van een groot deel van de oorspronkelijke 

indeling kon er worden gebouwd aan de nieuwe indeling. Naast het creëren van nieuwe 

kantoorruimtes is in het hart van het kantoor de nieuwe kantine gerealiseerd. Bij de nieuwe 

keuken is in het ontwerp van de kantine ook rekening gehouden met ruimte voor 

ontspanning. 

Nu alle werkzaamheden afgerond zijn, wordt er op de nieuwe locatie weer volop aan de 

toekomst gewerkt. Wij wensen Bart en Jeroen van Annual Insight nogmaals veel geluk op 

hun nieuwe locatie.   

http://www.annual-insight.nl/


 

Groen denken, groen doen 

Kantoor Painting Holland Groep, Zaandam 

 

Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden. Dat is niet zo gek, want een elektrische 

auto is schoner, stiller en zuiniger dan een gewone auto. Elektrisch tanken zal dan ook 

steeds belangrijker worden. Sinds juni is het voor bezoekers van ons kantoor mogelijk om 

elektrische of hybride auto’s op te laden. Op deze manier kunt u altijd met een volgeladen 

accu uw weg weer vervolgen.  

 



 

Schilder- en onderhoudswerkzaamheden  

Rotterdamhaven 27-107, Purmerend 

 

Voor woningstichting Rochdale hebben wij als onderdeel van onze co-makers overeenkomst 

'prestatiegericht schilderwerk' onderhoud uitgevoerd aan de uitpandige kozijnen en entrees 

van het wooncomplex. Alle werkzaamheden, waaronder ook houtrotherstel en freeswerk, zijn 

vanuit een hoogwerker uitgevoerd. Als onderdeel van de overeenkomst blijven wij dit project 

monitoren om te bewaken of de vastgestelde prestatie-eisen behaald worden. 

  

https://www.rochdale.nl/


 

Betonrenovatie 

galerijen 

Lange Leidsedwarsstraat 46-

62,Amsterdam 

  

Van de VvE Lange Leidsedwarsstraat 46-

62 heeft Betonreparatie Holland de 

opdracht gegund gekregen om de 

betonschade aan de galerijen te 

renoveren. Wij hebben betonreparaties 

uitgevoerd aan de consoles en aan de 

zichtkanten van de galerijen. De oude 

vloerafwerking op de galerijvloeren is 

hiervoor verwijderd, de vloeren zijn 

voorzien van een nieuwe afschotlaag en 

na 28 dagen is er een waterdichte 

antislipcoating aangebracht. Op 

bovenstaande foto treft u het eindresultaat 

aan.  

  

 

 

Personeelsuitje 

  

Zaterdag 21 mei jl. zijn wij 

met onze 

personeelsvereniging naar de 

Loosdrechtse plassen geweest. 

Met behulp van GPS-navigatie 

hebben wij in sloepen opdrachten 

uitgevoerd. De teamspirit zat er 

goed in en na afloop hebben 

we genoten van een heerlijke 

barbecue. 

 

Het was een zeer geslaagde dag 

en wij zijn nu al benieuwd 

naar het uitje van volgend jaar. 

 



  

 

Even 
voorstellen... 

 

Mijn naam is Maurits 

Latuperissa en samen met mijn 

vriendin en mijn zoontje woon ik 

in Amsterdam. Voordat ik half 

augustus in dienst kwam bij de 

Painting Holland Groep heb ik vijf 

jaar als VvE manager bij Ymere 

gewerkt en hiervoor was 

ik assistent makelaar bij 

Makelaardij Van der Linden.  

 

In maart ben ik met de directie 

van de Painting Holland Groep in 

gesprek geraakt en eind juni 

hebben wij elkaar de hand 

geschud. Ik ben nu actief als 

commercieel medewerker voor 

zowel Betonrenovatie Holland, 

Painting Bouw als Painting 

Holland. Voor de hele groep ga ik 

 

mij richten op acquisitie en 

relatiebeheer. 

De Painting Holland Groep is in 

de laatste fase beland voor het 

behalen van het VGO-

keurmerk. Het keurmerk stelt 

ons in staat om Resultaat Gericht 

Vastgoed 

Onderhoud (RGVO) aan te 

bieden aan vastgoedeigenaren. Ik 

zie er naar uit om 

vastgoedeigenaren ervan te 

overtuigen dat wij het juiste 

onderhoudsbedrijf zijn, waarmee 

een co-maker situatie gecreëerd 

kan worden. Het ontzorgen van 

vastgoedeigenaren door 

verantwoordelijkheden naar ons 

toe te trekken is waar de Painting 

Holland Groep zich op gaat 

richten en ik hoop hier mijn 

steentje aan bij te kunnen dragen. 

 

Ik heb veel zin om mij voor dit 

bedrijf in te gaan zetten en hoop u 

als lezer ook geënthousiasmeerd 

te hebben om met ons in zee te 

gaan. 

 

Wilt u meer weten, neemt u dan 

met mij contact op 

06-20 404 24 96 

m.latuperissa@paintinghollandgroep.nl. 

 

Tot ziens bij de Painting 

Holland Groep. 

 

mailto:m.latuperissa@paintinghollandgroep.nl


Contact 

 

Painting Holland Groep 

 

Sluispolderweg 5 

1505 HJ  Zaandam 

T  075 631 31 60 

E  info@paintinghollandgroep.nl 

I   www.paintinghollandgroep.nl 

 

 

Deze nieuwsbrief verschijnt eenmaal per kwartaal. 

Wilt u niet meer op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Painting Holland Groep? 

Dan kunt u zich hier uitschrijven. 
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