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Dusol Vastgoedonderhoud
Binnen Dusol Vastgoedonderhoud zijn de werkmaatschappijen Dusol Schil-
derwerken en Dusol Bouwverbetering actief met elk hun eigen specialismen. 
Als totaalonderhoudsbedrijf én renovatieaannemer heeft Dusol Vastgoed-
onderhoud een antwoord op al uw vragen. Of het gaat om onderhoud, ver-
fraaiing of uitbreiding van uw bestaand of nieuw vastgoed. Voor iedere op-
dracht selecteren wij de juiste vakmensen, intern of bij één van de betrouw-
bare partners met wie we al jaren succesvol samenwerken. Als regisseur zijn 
wij voor u altijd het vaste aanspreekpunt. Dat werkt wel zo prettig! 
Vastgoed in vertrouwde handen.

Eén aanspreekpunt voor al uw vastgoedonderhoud

• schilderwerk
• gevelrenovatie
• verbouwingen
•  dagelijks-/ mutatie-

onderhoud
 •  veilig hang- en sluitwerk 

(PKVW)
• beglazing
• houtrotsanering
• betonherstel
• WMO-aanpassingen

Schilderwerk nieuwbouw Oskomera Group Deurne –
Goevaers & Znn. Bouwonderneming B.V. 

v a s t g o e d o n d e r h o u d
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 De projecten

Voegwerkherstel, houtrotsanering en schilderwerk
204 woningen Eindhoven – Stichting Woonbedrijf SWS.HhvL

Dusol Vastgoedonderhoud
= Knap werk! Gegarandeerde kwaliteit

Fosag, Bouwend Nederland en ISO 9001:2008
Dusol Vastgoedonderhoud is aangesloten bij de werkge-
versorganisaties Fosag en Bouwend Nederland en han-
teert de middelen uit haar kwaliteitszorgsysteem voor 
proces-/ productcontrole, leveranciersbeoordeling, klant-
tevredenheid en medewerkertevredenheid. 

Erkend bedrijf 
Wij zijn een erkend leerbedrijf voor de schilder (Savantis) 
en de timmerman (Fundeon), “AF”-erkend (VvE belang), 
erkend PKVW-bedrijf (veilig hang- en sluitwerk), erkend 
Duurzaam Onderhoud Expert (houtrotsanering) en voe-
ren het BouwGarant-label (particuliere verbouwingen).
 

Om onze organisatie nog verder te professionaliseren, 
hanteren we een meer projectgerichte aanpak. In de 
volle breedte van het werk en gedurende het gehele 
traject staan wij u met raad en daad ter zijde.

Zo ontzorgen wij onze opdrachtgevers
•  De opdrachtgever én de huurder staan centraal; 

dit betekent dat wij u als opdrachtgever ontzorgen en 
uw huurders zo weinig mogelijk tot last zijn

•  Eén aanspreekpunt voor meerdere leveranciers
•  Projectgestuurde organisatie; voor ieder project een ei-

gen projectteam
•  Een zeer breed pakket aan activiteiten
•  Accurate afspraken en korte communicatielijnen
• Innovatieve producten en werkwijzen

Verbouwing en schilderwerk winkelpand Helmond –
Highlands Casuals

Kozijnvervanging en schilderwerk 43 woningen St-Oedenrode –
Wovesto

Glas- en schilderwerk 50 nieuwbouwwoningen Nederwetten –
Bouwbedrijf van Bree B.V. 



 De projecten

Beton-/ schilderwerk en renovatie hekwerken 
125 woningen Eindhoven – WOONinc.

De maatschappij en wij…
Dusol Vastgoedonderhoud hecht veel belang aan maat-
schappelijke betrokkenheid. We zijn ons niet alleen be-
wust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu, 
maar kijken ook wat we op maatschappelijk gebied kun-
nen bijdragen. 
•  Om het milieu te sparen maken we verantwoorde keuzes 

als het gaat om producten, papierstromen en vervoer/
reizen. 

•  Wij hebben een partnership met Atlant Groep Helmond 
en participeren in diverse initiatieven met ideële doel-
stellingen.

•  We geven ook mensen met minder perspectief op 
de arbeidsmarkt graag een kans binnen ons bedrijf. 
Zo werkt een leerling met autisme bij ons. Hij heeft 
het eerste jaar van zijn leer-/werkovereenkomst met 
SchilderˆsCool Nuenen succesvol afgerond. 

Nederlandse Onderhouds Groep (NOG)
Dusol maakt tevens deel uit van de Nederlandse Onder-
houds Groep. Samen met collega-bedrijven, aangesloten 
bij de NOG, en strategische partners garanderen wij een 
landelijke dekking voor alle werken op het gebied van 
vastgoedonderhoud.

Glas- en schilderwerk, restoratie/renovatie  Ventosefl at 
Eindhoven – Van Straten Bouw en Vastgoed B.V.

Energieproject glasrenovatie en schilderwerk 262 woningen
Veghel-Zuid – Woonbelang Veghel

b o u w v e r b e t e r i n g
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Klant aan het woord

Ellen Voss,
teammanager onderhoud 
bij WOONinc. Eindhoven:
‘Dusol werkt al meer dan 10 jaar voor woningcorporatie 
WOONinc. Dat begon destijds met schilderwerk aan onze 
gebouwen. Daar kwam op een gegeven moment ook hout-
rotsanering bij en het verbeteren van hang- en sluitwerk 
in het kader van het politiekeurmerk. In het meest re-
cente project dat ze voor ons uitvoerden, zat veel beton-
reparatie. Ze zijn breed georiënteerd en zo is er eigenlijk 
steeds meer bijgekomen. Ik word goed op de hoogte ge-
houden van wat ze allemaal doen. Zo weet ik dat Dusol 
Vastgoedonderhoud ook hele grote onderhoudsprojecten 
aankan.

De mensen van Dusol werken heel zelfstandig. Vroeger 
was er vanuit onze corporatie iedere dag een opzichter 
op het werk aanwezig, maar dat wordt steeds minder. De 
uitvoerder en de meewerkend voorman van Dusol stem-
men alles in goed overleg met ons af. En is er eens iets, 
dan bedenken ze zelf oplossingen en komen ze met een 
voorstel. De communicatie is prima. Ook als het werk 
door omstandigheden uitloopt, horen we dat tijdig, zodat 
wij onze huurders kunnen informeren. Wij kiezen vooral 
voor Dusol omdat ze goed werk leveren en hun afspraken 
nakomen. Ook houden de werkmensen rekening met 
onze bewoners. Als ze bijvoorbeeld bij oudere mensen aan 
het werk zijn, passen ze zich aan door de radio wat zachter 
te zetten.’ 

Thijs Heuff,
teamleider onderhoud bij 
Bergopwaarts Deurne:
‘Al zolang ik hier werk, en dat is bijna 20 jaar, doet  
woningbouwvereniging Bergopwaarts zaken met Dusol. 
Voorheen alleen met Dusol Schilderwerken, later ook met 
Dusol Bouwverbetering. Behalve schilderwerk gaat het 
sinds midden jaren negentig ook om complete woningre-
novaties, binnen en buiten, en om gevelonderhoud. Op 
een woonwagenstandplaats metselde Dusol onlangs muren  
ten behoeve van perceelsafscheidingen en renoveerden 
ze toiletten en doucheruimtes. De samenwerking is altijd 
prettig dankzij de korte lijnen met de uitvoerder. Ze doen 
wat ze zeggen en werken netjes. We krijgen van huurders 
weinig opmerkingen of telefoontjes en die worden toch 
steeds kritischer. Het zijn de beste opzichters. In de evalu-
atie van een project kijken we altijd ook hoe de aannemer 
het gedaan heeft. De prijs is natuurlijk belangrijk, maar 
de verhouding prijs en kwaliteit vinden we nog belangrij-
ker. En die is bij Dusol goed. Bovendien hebben we men-
sen nodig die gewend zijn in bewoonde woningen te wer-
ken. Je komt tóch bij de mensen thuis!’

Voor Bergopwaarts Deurne realiseerden wij o.a. de  
volgende projecten:
Renovatie keuken, toilet en badkamer 4 woningen Ommel 
Renovatie badkamer, toilet en berging 14 woonwagen-
standplaatsen Deurne
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 De projecten

Onze kernwaarden 
• Wij dragen zorg voor de kwaliteit van ons werk

• Wij staan voor ons technisch vakmanschap

• Wij nemen onze verantwoordelijkheid

• Wij werken met plezier samen aan een doel

• Wij geven het beste om het meteen goed te doen

• Wij werken netjes en zijn dat ook

• Wij praten niet over mensen maar met mensen

• Wij denken vooruit

• Wij zijn open en eerlijk naar elkaar toe

• Wij staan open voor andermans ideeën en mening

Overige recente projecten…
•  Onderhoudschilderwerk 122 woningen Helmond 

Woningbouwvereniging Volksbelang 

•  Onderhoudschilderwerk 315 woningen Veghel e.o.
Woonbelang Veghel

•  Gevelrenovatie entreepuien 121 woningen Eindhoven
Stichting Woonbedrijf SWS.HhvL

•  Onderhoudschilderwerk 29 woningen Laarbeek
Woningstichting Laarbeek

•  Kozijnrenovatie Basisschool St. Joris Helmond
Dyade Zuid-West Nederland

•  Onderhoudschilderwerk 38 woningen St. Oedenrode
Wovesto

•   Onderhoudschilderwerk Zorgwoningen Pluryn Nijmegen 
Bouwbedrijf Van Bree B.V.

•  Onderhoudschilderwerk Chr. Huygenscollege Eindhoven
BAN Bouw Nuenen

  
•  Nieuwbouwschilderwerk kantoor/bedrijfshal Heerlen 

Goevaers & Znn. Bouwonderneming B.V.

•  Renovatie beglazing en schilderwerk Basisschool De Vlier Helmond
Dyade Zuid-West Nederland

 
•  Onderhoudschilderwerk zorgvastgoed

Stichting Neos Eindhoven  / Novadic Kentron Vught /
Stichting ORO Helmond

•  Asbestsanering/dakrenovatie 125 woningen Helmond
Woningbouwvereniging Volksbelang 

•  Renovatie balkonhekwerken 18 woningen Eindhoven
VvE Van Papebroeckstraat Eindhoven

•  Renovatie gevelbekleding 25 woningen Veghel
Woonbelang Veghel

•  Diverse verbouwingen / schilderwerk woonhuizen 
regio Helmond / Eindhoven
Particulieren

•  Renovatie beglazing en houtrotsanering Caratpaviljoen 
Warande Helmond 
Gemeente Helmond

•  Retail schilderwerk Jumbowinkels Oss, Vlijmen en Groningen
Den Dekker Projectmanagement B.V.

•  Onderhoudschilderwerk kantoorpanden Helmond
Den Hurk Vastgoedmanagement B.V.

Behang- en binnenschilderwerk hoofdkantoor Vlisco Helmond – 
Vlisco Netherlands B.V. Helmond

Verbouwing/uitbreiding Wijkcentrum De Loop Helmond –
Gemeente Helmond

s c h i l d e r w e r k e n



Vastgoedonderhoud

v a s t g o e d o n d e r h o u d

U kunt contact opnemen via 
onze website www.dusol.nl 
Of maak een afspraak met één van de specialisten 
van Dusol Vastgoedonderhoud B.V.
 
Dorpsstraat 60, Helmond
Postbus 152, 5700 AD Helmond
T +31 (0)492 - 54 34 44
E info@dusol.nl

Haal de winterschilder in huis!
De vakmensen van Dusol staan het hele jaar door 
voor u klaar. Voor nieuwe projecten vanaf december 
2011 t/m maart 2012 gelden speciale tarieven voor 
schilderwerk. Doe er uw voordeel mee.
Bel 0492 543444 en vraag naar de korting!!

Bespaar dankzij 
Resultaatgericht VastgoedOnderhoud (RVO)
Ieder project is gebaat bij een weldoordacht onder-
houdsplan. Samen met onze opdrachtgevers inventa-
riseren wij hoe de gewenste kwaliteit over een langere 
periode gegarandeerd kan worden tegen een zo gun-
stig mogelijke prijs. Een aantal van onze medewerkers 
heeft onlangs de basistraining Resultaatgericht Vast-
goedOnderhoud met succes afgerond. Zij hebben een 
pasklaar onderhoudsadvies voor de lange termijn.  

Overige recente projecten…
•  Onderhoudschilderwerk kantoorpanden Best

Driessen Advies & Beheer 

•    Renovatie/mutatieonderhoud commercieel vastgoed 
Heineken Brouwerijen

•  Onderhoudschilderwerk bedrijfspanden Helmond
De Ark B.V.

•  Onderhoudschilderwerk 95 woningen Venlo-Tegelen e.o.
Antares Woonservice

•  Klachten-/mutatieonderhoud commercieel vastgoed
Wereldhave N.V.

•  Onderhoudschilderwerk Vakcollege Ruusbroeclaan Helmond
Stichting Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

•  Nieuwbouwschilderwerk 38 woningen Someren
Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

•  Onderhoudschilderwerk Makro Best
Makro Nederland

•  Onderhoudschilderwerk 156 woningen Venray
Wonen Venray

•  Onderhoudschilderwerk 24 garageboxen
Woningbelang Valkenswaard

•  Nieuwbouwschilderwerk 117 appartementen Beek en Donk
Giesbers-Wijchen Bouw B.V.

•  Onderhoudschilderwerk diverse objecten Someren
Gemeente Someren

•  Onderhoudschilderwerk Pastorie Asten
Bisdom ’s-Hertogenbosch

 
•   Onderhoudschilderwerk kantoor-/bedrijfspand Helmond

Spirotech B.V. Helmond

•  Onderhoudschilderwerk 54 woningen Eindhoven
VvE Eigenheim Eindhoven

•  Onderhoudschilderwerk Kantoren Eindhoven, Roosendaal
Nieuwe Steen Investments (NSI)

•  Onderhoudschilderwerk Kantoorvilla Helmond
Adriaans Beleggingen B.V.

•  Onderhoudschilderwerk 207 woningen Eindhoven
WOONinc.


