Klusbedrijf Groen: ouderwetse service in een modern jasje
dat is wel zo prettig, want met hen heeft
u tenslotte de afspraken gemaakt! Frank
en Mario geven vooraf vrijblijvend advies en een offerte op maat. Daarnaast
kunnen zij, door goede afspraken met
leveranciers, producten en professionele materialen tegen een scherpe prijs leveren. Hierbij kan gedacht worden aan
sanitair, tegels, een grote diversiteit aan
bouwmaterialen en verf. Tevens zijn er
twee showrooms waar tegels, kranen,
baden en wasbakken kunnen worden
uitgezocht.

maken van een maatwerk kast of het
plaatsen van nieuwe kozijnen; Mario
draait er zijn hand niet voor om. Frank
is gespecialiseerd in het afwerken, onder andere schilder- en latexwerk, kitten
en timmerwerk.
Samen vormen zij een professioneel
klusteam. Want al lijkt klussen in de
klusprogramma’s op televisie soms kinderspel, in werkelijkheid komt er heel
wat bij kijken en is de hand van de vakman onmisbaar. Wilt u meer informatie

of heeft u een specifieke vraag? Neem
gerust contact op met Frank Groen of
Mario Müller.
Klusbedrijf Groen,
telefoon 06-226 051 80,
e-mail info@klusbedrijfgroen.nl.
Onderhoudsbedrijf Müller,
telefoon 06-531 819 17,
e-mail info@probad.nl.
Of neem een kijkje op www.probad.nl
of www.klusbedrijfgroen.nl.

Gratis onderhoudscontract
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TIEL - Frank Groen is de initiatiefnemer van Klusbedrijf Groen. Hij zorgt
voor advies, bemiddeling en de uitvoering van een grote diversiteit aan
klussen. Zijn klusbedrijf is van alle
markten thuis; of het nu gaat om het
ophangen van een lamp, het leggen
van een laminaatvloer of om schilderwerkzaamheden, tuinonderhoud
of timmerwerk op maat. Sinds de samenwerking met Mario Müller van
Onderhoudsbedrijf Müller een feit
is, kunnen ook grote klussen worden
aangepakt.

E

n met ouderwetse service bedoelt Frank niets anders dan
wat vroeger zo gewoon was, zoals het uittrekken van de werkschoenen
wanneer dat gewenst is en na de klus
alles netjes achterlaten, dus ook even
stofzuigen hoort daarbij.

Samenwerking met
Onderhoudsbedrijf Müller
Klusbedrijf Groen is laagdrempelig en
voorziet zijn klanten graag van advies,
bemiddeling en uitvoering van projecten en klussen. Het komt ook voor dat
mensen gestart zijn met een klus en wel
wat extra hulp kunnen gebruiken, ook
zij kunnen gerust contact met hem opnemen. Samen met Mario Müller van
Onderhoudsbedrijf Müller kunnen ook
de grote klussen worden aangenomen.
Denk hierbij aan het plaatsen van dakkapellen, professionele badkamerrenovatie, maar ook aan het realiseren van
een aanbouw. Zelfs de zorgen over de
benodigde tekeningen en vergunningen
nemen zij u graag uit handen.
Samen beschikken zij over een team van
zelfstandig werkende specialisten, maar
blijven zij uw vaste aanspreekpunt. En

Service staat hoog in het vaandel bij
Groen. Zijn klanten kunnen daarom kiezen uit diverse gratis onderhoudscontracten, schilderwerk en tuinonderhoud
zijn daarbij de hardlopers. In het voorjaar maakt Frank een afspraak om het
schilderwerk van de woning te komen
inspecteren. Wanneer er schilderwerk
of ander onderhoud gewenst is, wordt
daar een vrijblijvende offerte voor gemaakt, maar wanneer het houtwerk er
nog fris uitziet en er nog goed een jaar
tegen kan, geeft hij dat eerlijk aan en
komt hij het voorjaar daarna opnieuw
langs. Frank vindt dit heel gewoon, het
valt onder zijn ouderwetse service!

Niet denken in problemen,
maar in oplossingen
Bij klussen en verbouwen in huis lopen
mensen soms tegen onvoorziene problemen aan. Met de ervaring die Frank en
Mario bezitten, worden deze probleemloos opgelost. Mario plaatst gemiddeld
zo’n 40 badkamers per jaar, je zou dus
kunnen stellen dat dit zijn specialiteit
is, maar allerhande diverse klussen zijn
ook zeer vertrouwd in zijn handen. Het
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