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Vakmanschap in schilderwerken

vdveenschilders is een modern full-service schilders- en afwerkingsbedrijf. Met een rijke 

historie van bijna negentig jaar is dit familiebedrijf dé partner voor al uw schilderklussen. 

In 2008 vieren wij ons 90-jarig bestaan. Om u een beeld van de mogelijkheden van ons 

allround bedrijf te geven, presenteren wij ons bedrijf graag in dit magazine. 

Voor particulier en bedrijf willen wij een betrouwbare partner zijn. Wij doen dat door al 

onze kennis en vakmanschap in te zetten op uw klus, hoe groot of klein die ook is. Niet 

alleen voor al uw binnen- en buitenschilderwerken kunt u bij ons terecht, ook voor be-

glazing, onderhoudsprogramma’s, behang, vloerafwerking, gevelreiniging en kleuradvies 

bent u bij vdveenschilders aan het juiste adres! 

Graag willen wij onze leveranciers bedanken die hun bijdrage hebben geleverd aan de 

realisatie van dit magazine. Ook bedanken wij al onze medewerkers en relaties voor hun 

vertrouwen en de prettige samenwerking. Wij hopen de komende jaren deze relatie ver-

der te versterken en samen een kleurrijke toekomst tegemoet te gaan! 

Veel leesplezier,

Rens van der Veen

Directeur



vdveenschilders kent een rijke historie die ons bijna negentig jaar terug in de tijd voert. 

Van een eenmanszaak aan huis, groeide het bedrijf uit tot een allround en professioneel 

schildersbedrijf, met alles in huis om zelfs de grootste klus de baas te kunnen. 

Werkplaats aan huis

Na de Eerste Wereldoorlog in 1918 was het Hendrik-Jan van der Veen die schildersbedrijf 

H.J. v.d. Veen & Zn. oprichtte aan de Kerkstraat in Dieren. De situatie was niet ideaal: de 

werkplaats was aan huis, midden in een woonwijk. Daarom verhuisde het bedrijf al snel 

naar het Kerkpad in Dieren, waar het ongeveer twintig jaar gevestigd bleef. 

Traditie in kwaliteitTraditie in kwaliteit



Gloednieuw pand

Rond 1952 verhuisde het bedrijf wederom, nu naar de Zutphensestraatweg in Dieren. In 

de jaren die volgden, groeide het bedrijf flink en om goed uitgerust te zijn voor nieuwe 

milieuvoorschriften, werd er besloten een nieuw bedrijfspand te bouwen. In 1996 werd dit 

gloednieuwe bedrijfspand aan de Rinaldostraat officieel in gebruik genomen. De geschie-

denis herhaalt zich want sinds 2002 is er weer een werkplaats aan huis.  

Vierde generatie

Op 1 januari 1996 nam alweer de vierde generatie Van der Veen het schildersbedrijf over 

in de persoon van Rens van der Veen, die nog steeds eigenaar en grootaandeelhouder 

is. Het werkgebied beslaat vandaag de dag het gebied rondom Zutphen, Apeldoorn, 

Arnhem en de Achterhoek. Traditie in kwaliteit, al vier generaties lang!
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Vloeren, plafonds, hout, metaal en noem maar op: het team van zo’n twintig vakmensen 

neemt alles wat ‘schilderbaar’ is graag onder handen. De werkzaamheden zijn heel di-

vers: naast het schilderen en onderhouden van het binnen- en buitenwerk van bestaande 

objecten en renovatieprojecten, behoren ook het zetten van diverse soorten beglazingen 

en wandafwerking zoals behangen tot het dienstenpakket.

Enthousiast team

Uiteraard werken bij vdveenschilders enkel specialisten op het gebied van schilderwer-

ken, glas in allerlei uitvoeringen, behang en creatief kleuradvies. Met de meest moderne 

uitrusting en materialen van gerenommeerde leveranciers staat vdveen klaar om iedere 

klus vakkundig te klaren. Elk jaar worden de medewerkers bijgeschoold, zodat ze op de 

hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het vakgebied, arbo en milieu. vdveenschilders is 

een AF-erkend schilders- en afwerkingsbedrijf, wat de basis vormt voor de hoge eisen die 

het bedrijf zelf al stelt aan hun vakbekwaamheid en kwaliteit. Ook is vdveen een erkend 

leerbedrijf en zijn er altijd leerlingschilders aan het werk, die vaak later in dienst treden.

Steeds tot uw dienst!Steeds tot uw dienst!



Een veelzijdige klantenkring

De klantenkring van vdveenschilders bestaat voor een groot deel uit particulieren, die 

vaak al jarenlang vaste klant zijn. Via mond-tot-mondreclame wordt dit netwerk steeds 

verder uitgebreid. Ook heeft vdveenschilders veel zakelijke klanten, waaronder aanne-

mersbedrijven, woningbouwverenigingen, diverse bedrijven en gemeentelijke instellingen 

zoals scholen, zwembaden, sporthallen en monumenten. vdveenschilders inventariseert 

altijd samen met de staat van het schilderwerk en de uit te voeren werkzaamheden, om 

onderling tot de beste oplossing te komen.

Kleuradvies voor uw woning

Soms is het lastig in te schatten hoe kleuren zullen uitpakken als ze op de muur zitten. 

Op de pot ziet het er misschien wel leuk uit, maar een hele muur is toch nèt even wat 

anders. Met een computerprogramma kan vdveenschilders u laten zien hoe kleur in uw 

schilderwerk gaat uitpakken, nog vóór er een kwast in de verf is gedoopt. Het kleurad-

vies begint met een digitale foto van uw huis, waarna de computer er aan te pas komt 

om daadwerkelijk kleuradvies te geven. Alle adviseurs zijn opgeleid om u van het beste 

advies te voorzien. Als vdveenschilders ook de opdracht krijgt, is het kleuradvies gratis. 

In andere gevallen wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

Steeds tot uw dienst!Steeds tot uw dienst!Steeds tot 



De mogelijkheden van behang

Met een uitgebreid assortiment behang in allerlei dessins en soorten, mag vdveen met 

recht een specialist worden genoemd. Hoewel behang een paar jaar uit de mode is 

geweest, is deze veelzijdige vorm van wandafwerking de laatste tijd weer helemaal ‘in’. 

Juist vanwege de talloze mogelijkheden geeft vdveenschilders u graag een goed advies 

over de beste keuze voor uw wandbekleding. Uiteraard zorgt vdveenschilders voor een 

perfecte afwerking. 

Glas in alle soorten en maten

Glas in lood, dubbele beglazing, beloopbaar glas, isolatieglas, figuurglas en enkel glas: 

voor advies en plaatsing van al uw glas is vdveenschilders de juiste partner. Ook voor 

glasschade kunt u op de specialisten van vdveenschilders rekenen: vdveenschilders is 

één van de vijftig geselecteerde en gerenommeerde herstelbedrijven die deel uitmaken 

van het Uniglas netwerk, een landelijke organisatie voor de coördinatie en uitvoering van 

glasschadeherstel. U kunt zeven dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op 

deze service. 

Steeds tot uw dienst!



Om uw schilderwerk voortdurend in goede staat te houden, is het belangrijk om goed 

en regelmatig onderhoud te plegen aan uw woning, appartementscomplex, school of 

zorginstelling. Bovendien voorkomt dit onverwachte uitgaven. vdveenschilders biedt het 

slimme onderhoudsabonnement van Uniplan. 

Verzekerd van kwaliteit tegen een vaste prijs per jaar

Als u kiest voor Uniplan voor het onderhoud van uw schilder- en onderhoudswerk, neemt 

u een Uniplan onderhoudsabonnement. U spreidt de kosten van het onderhoud over de 

looptijd van het abonnement. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat de staat van 

het schilderwerk tiptop in orde is, terwijl u als eigenaar geen grote uitgaven in één keer 

heeft. Met een Uniplan abonnement geeft u uw eigen woning tien jaar lang de optimale 

bescherming die het jaarlijks nodig heeft, tegen een vast bedrag per jaar. De zorg voor en 

risico’s van het onderhoud nemen wij u uit handen. Uniplan werkt alleen met professio-

nele kwaliteitsverven en geeft garantie op al het schilderwerk.

Uniplan: 
het slimme onderhoudsplan



Bij vdveenschilders staan vakmanschap en kwaliteit voorop en ook in de toekomst blij-

ven dit belangrijke speerpunten. De ontwikkelingen in de sector gaan als een speer. Het 

bedrijf speelt snel in op interessante ontwikkelingen in de markt om zo de opdrachtgever 

van het juiste advies te voorzien.

Constant vernieuwen

Diverse ontwikkelingen in de markt vragen om voortdurende aanpassing en vernieuwing 

van materialen en producten, wat bij vdveenschilders hoog in het vaandel staat. Een re-

cente ontwikkeling is dat binnenshuis alleen nog maar watergedragen verf mag worden 

gebruikt. Een goede zaak voor de hele branche, want uw gezondheid staat natuurlijk 

voorop. vdveenschilders heeft alle producten in huis om uw schilderwerk op een ‘ge-

zonde’ manier te verzorgen.

Totaalconcept

Een andere ontwikkeling is dat opdrachtgevers bij een verbouwing of renovatie vaak 

nog maar één contactpersoon willen hebben die alles regelt. Vaak is dat de schilder, die 

samen met partners zorgt voor het totaalconcept. vdveenschilders verzorgt samen met 

aannemers ook voor uitstekend hang- en sluitwerk, waarbij we rekening houden met 

alle normen op het gebied van veilig wonen. Ook houtrot-herstel en het vervangen van 

deuren en ramen behoort tot het totaalpakket. vdveenschilders staat open voor nieuwe 

producten of diensten, zodat u nu en in de toekomst op het bedrijf kunt bouwen!

Op Vdveen kunt u bouwen




