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Frans Dusol staat aan het hoofd van Dusol Vastgoedonderhoud, waar-

binnen Dusol Schilderwerken en Dusol Bouwverbetering als werk-

maatschappijen actief zijn, en vormt de vierde generatie die aan het 

roer staat van het familiebedrijf. Een blik op de uitgebreide website van 

Dusol Vastgoedonderhoud leert dat het in Helmond gevestigde bedrijf 

gespecialiseerd is in tal van takken van sport. Uiteraard zit het schil-

derwerk nog steeds diep in de genen van het familiebedrijf. “Daar-

naast hebben wij ervaren glaszetters, betonreparateurs, timmerlieden, 

metselaars en enkele duizendpoten die breed gespecialiseerd zijn in 

dienst. Dat maakt ons breed inzetbaar. Van bijvoorbeeld gevelrenova-

ties tot verbouwingen of dagelijks onderhoud. Van mutatieonderhoud 

tot revitalisering van woon-, bedrijf- en winkelruimtes. En van houtrot-

sanering tot betonherstel. Dusol Vastgoedonderhoud is van alle mark-

ten thuis.” Die veelzijdigheid maakt van het Helmondse bedrijf een 

veel gevraagde partner bij grote bouw- of renovatieprojecten.

Ventoseflat
In de schaduw van het PSV Stadion wordt momenteel het tot Ventose-

flat gedoopte gebouw geheel gerestaureerd en gerenoveerd. Het in 

1870 gebouwde pand heeft een rijke historie en de Gemeente Eind-

hoven wil het pand handhaven voor de stad en er na grondige reno-

vatie en restauratie een eigentijds woningcomplex van maken waar 

ook algemene ruimten en bedrijfsruimten in gevestigd zijn. De Ge-

meente Eindhoven schakelde voor deze grote klus Van Straten Bouw 

en Vastgoed in, dat op haar beurt onder meer in Architecten|en|en en 

Dusol Vastgoedonderhoud betrouwbare partners vond om dit pro-

Vastgoed in
vertrouwde handen

Dusol Vastgoedonderhoud is één van de oudere familiebedrijven in Helmond en omgeving. In

1898 gestart als huisschilder is Dusol Vastgoedonderhoud anno 2012 een werkgever voor zo’n 75 

werknemers en een meer dan excellente contractpartner. Daarnaast wordt het Dusol vastgoed- 

onderhoud vaak gevraagd om als uitvoerder te participeren bij grote projecten. Logisch, want vak-

manschap, veelzijdigheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden van Dusol Vastgoedonderhoud.

ject tot een meer dan geslaagd einde te brengen. Frans Dusol: “We  

werken al heel lang tot ieders tevredenheid samen met Van Straten 

Bouw en Vastgoed en we zijn dan ook erg trots dat we dit project 

gezamenlijk uitvoeren.” In totaal zitten er voor Dusol Vastgoed- 

onderhoud circa 12.500 manuren in dit project.

Veelzijdigheid 
Het perfecte voorbeeld van de veelzijdigheid van Dusol Vastgoed-

onderhoud geeft Frans Dusol zelf aan als hij de werkzaamheden van 

zijn bedrijf binnen dit project opsomt. “In eerste instantie werden wij 

gevraagd voor het complete buiten- en binnenschilderwerk als ook 

de gehele glasrenovatie van het pand. Aan de buitenzijde van het 

pand moesten we zowel de houten als stenen gevelelementen en ko-

zijnen terugbrengen in de oorspronkelijke kleuren. Na inspectie bleek 

dat er curatieve (houtrot) en preventieve maatregelen (detailverbete-

ring) noodzakelijk waren. Van Straten heeft ons gevraagd deze hout-

rotsanering, net als het betonherstel aan de betonelementen in het 

pand op ons te nemen.” Naast veelzijdig blijkt het Helmondse bedrijf, 

aangesloten bij BouwGarant, Meer met Minder, Erkend PKVW en 

eveneens geregistreerd als Erkend Leerbedrijf voor zowel schilder als 

timmerman, ook erg innovatief. “Tachtig procent van het houtwerk, 

wanden en plafonds aan de binnenzijde van het pand, dat overigens 

een totale vloeroppervlakte van 5760 vierkante meter telt, wordt ge-

spoten in plaats van traditioneel handmatig geschilderd. Door voor 

deze oplossing te kiezen, kunnen we sneller werken en dat scheelt 

uiteindelijk weer in de kosten.” De lijst met afgeronde projecten is 

eindeloos, de opdrachtgevers zeer divers. Gemeenten, woningcorpo-

raties, vastgoedbeheerders, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven 

en particulieren. Hoe divers de opdrachtgevers ook zijn, de conclu-

sie na het afgeronde project was steevast dezelfde. Bij Dusol Vast-

goedonderhoud is “Vastgoed in vertrouwde handen!”

“Dusol Vastgoedonderhoud   
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