
Somers 
Uw aanspreekpunt voor 

schilderwerk en totaalonderhoud 
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Somers is een erkend schilders- en onderhoudsbedrijf met vestigingen 

in Tilburg en Halsteren. U kunt bij ons terecht voor onderhoud, 

nieuwbouw en renovatie van bedrijfsgebouwen, instellingen, complexen 

en woningen. We bieden totaalonderhoud. U heeft dus altijd een vast 

aanspreekpunt voor de uitvoering van uiteenlopende werkzaamheden. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid dragen we hoog in het vaandel.Van ons 

mag u verwachten dat we goed opgeleide professionals inzetten en de 

beste materialen gebruiken. Ook kunt u rekenen op persoonlijk advies 

en een heldere planning. 
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Onze norm 
U heeft geTnvesteerd in een bedrijfspand, in woningen of in een appartementen-

complex. Het is daarom belangrijk dat deze gebouwen in prima conditie blijven 

en hun waarde behouden. Regelmatig en goed onderhoud draagt daaraan bij. 

Sterker nog, dit levert een waardevermeerdering op. Wat is goed onderhoud? 

In onze ogen is dat een combinatie van vakwerk, deskundigheid, persoonlijk en 

eerlijk advies en afspraken nakomen. Deze 'norm' houden we aan. Dan kun je 

volgens ons spreken van echte kwaliteit. 

Passend en gedegen advies 
Onderhoud is geen lopendebandwerk. Elk gebouw vraagt om een specifieke 

aanpaken opdrachtgevers hebben hun eigen wensen. Onderhoud begint 

dan ook met een inventarisatie van wensen en werkzaamheden.Op basis 

daarvan ontvangt u een persoonlijk advies over de uitvoering, materialen en 

kleuren. Besparingsmogelijkheden worden daarbij scherp in het oog gehouden. 

Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen. Soms komen we tijdens 

de uitvoering zaken tegen die verbeterd moeten worden. In zo'n geval dragen we 

oplossingen aan.Onnodig werk voeren we niet uit. Somers' advies is gebaseerd 

op noodzakelijk en gewenst onderhoud. 



Totaalonderhoud 
Somers staat voor totaalonderhoud. We voeren desgewenst een grote 

hoeveelheid verschillende werkzaamheden binnen een opdracht uit. 

Voor opdrachtgevers is dit ge'i'ntegreerd onderhoud efficient, kosten-

besparend en overzichtelijk. Alles wordt in een keer uitgevoerd en u 

heeft een vast aanspreekpunt.Onze disciplines: 

• Schilderwerken 

• Beglazingen 

• Betonreparatie 

• Houtreparatie 

• Gevelreiniging 

• Kunststofvloeren 

• Kitwerken 

• Wandafwerking 

• Bouwkundig onderhoud 

• Verbouw en renovatie 

• Aanpassingen volgens 

Politiekeurmerk Veilig Wonen 
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Afspraak is afspraak 
Wie afspraken maakt, moet ze nakomen. De deur gaat dan ook niet achter ons 

dicht voordat alles in orde is. Dat is meer dan alleen het leveren van vakwerk. 

We houden ons aan de planning en werken binnen het overeengekomen 

budget. Zo komt u achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan. 

Voordat we aan de slag gaan, leggen we de aanpak, de planning en de 

budgettering vast in een overeenkomst.Tijdens de uitvoering controleren we 

regelmatig of de kwaliteit van het onderhoud en de werkmethoden aan de eisen 

voldoen. Pas als u en wij tevreden zijn met het eindresultaat, ronden we een 

project af. 

Ontzorgen voor langere tijd 
Opdrachtgevers kunnen met Somers een resultaatverplichting aangaan. 

Deze overeenkomst garandeert structureel onderhoud voor een langere 

periode. Woningen, complexen en kantoren behouden daardoor hun waarde. 

Daamaast levert het een besparing op. Werkzaamheden worden tegelijk en 

tijdig uitgevoerd en u bent erzeker van dat prijsafspraken gehandhaafd blijven. 

Met een resultaatverplichting leggen we onder meer prestatie-eisen en het 

onderhoudsscenario vantevoren vast. Onze onafhankelijke kennispartner 

ondersteunt bij het monitoren van de resultaten. 



Opdrachtgevers 
Met opdrachtgevers bouwen we graag een langdurige relatie op. Het voordeel 

van zo'n partnerschap is dat we permanent mee kunnen denken met uw 

bedrijf of organisatie als het gaat om onderhoud en renovatie van gebouwen. 

Zaken worden vooruit gepland en u krijgt een advies op maat. Somers heeft 

jarenlang ervaring met projectmatig en planmatig onderhoud.We werken 

vooronderandere woningcorporaties,vastgoedbeleggers,gemeentelijke 

en zorginstellingen,onderwijsinstellingen,aannemers en verenigingen van 

eigenaren. 

Professionals 
Als u samenwerkt met Somers, krijgt u professionals over de vloer.Zij zijn 

gekwalificeerd op een specifiek vakgebied, waardoor we een breed scala aan 

diensten aanbieden. Onze professionals werken met de nieuwste onderhouds-

en renovatiemethoden en materialen. Ze ontwikkelen zich continu door het 

volgen van trainingen en cursussen. Materiaal- en techniekenkennis, milieu en 

veiligheid zijn onderwerpen die daarbij aan bod aan komen. Als Leerbedrijf 

steken we veel energie in het opleiden van nieuwe medewerkers.Zo gaan zij 

met kennis van zaken bij u aan de slag. 
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Kwaliteit, veiligheid en milieu 
Somers is gecertificeerd volgens de hoogste kwaliteitszorgsystemen 

ISO 9001:2000 en arboveiligheidssysteem VCA**. Met interne en externe 

audits wordt getoetst of de kwaliteit van bedrijfsprocessen op peil blijft. 

Alle professionals van Somers bezitten een basisveiligheidsdiploma. Inspectie 

op de werkvloer verzekert dat werkzaamheden en materialen aan de eisen van 

veiligheid en milieu voldoen. 

Bent u tevreden? 
Graag willen we weten hoe u en uw klanten de samenwerking met Somers 

ervaren. Na het afronden van een opdracht volgt er een evaluatie, waarin we 

het traject bespreken. Verbeterpunten zijn altijd welkom. Daar leren we weer 

van. Onder uw klanten, bijvoorbeeld bewoners en gebruikers van een gebouw, 

houden we een onderzoek naar de tevredenheid. Zo'n enquete gaat niet alleen 

over het geleverde werk, maar ook over de houding van onze professionals. 

U kuntdaarbij denken aan netheid op de werkvloer, taalgebruik en 

kledinggedrag. Dit hoort tenslotte bij de totaalkwaliteit waar we voor staan. 
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Somers 

Tilburg 

RingbaanOost 104 

5013 CD Tilburg 

Telefoon 013-535 40 06 

Fax 013-535 89 15 

info@somers.nl 

www.somers.nl 

Halsteren 

Joh.Strauszstraat 8 

Postbus 28,4660 AA Halsteren 

Telefoon 0164-25 86 32 

Fax 0164-68 51 48 

schilders@somersenvanbroekhoven.nl 

www.somersenvanbroekhoven.nl 

bedrijf broekhoven 
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