Overzicht van diensten die d’r Sjalter levert
kleine verhuizingen, timmerwerkzaamheden,
tuinwerkzaamheden, schilderswerkzaamheden voor
binnen en buiten, stucadoorswerk, kleine sanitaire
werkzaamheden, bestratingen, tegelwerkzaamheden,
interieurverzorging, sociale wijkconcierge, hondenpoepservice,
ontruimingen en opruim- en sloopwerkzaamheden
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D’r Sjalter voor al uw klussen

D’r Sjalter, dat werkt!
Klanten die in het bezit zijn van een Meander zorgpas
ontvangen 10% korting op arbeidsloon
Bel voor een vrijblijvende offerte:
D’r Sjalter
Bleijerheiderstraat 31
6462AD Kerkrade
045 - 53 54 800
www.sjalter.nl
info@sjalter.nl
Al vele jaren is d’r Sjalter uw betrouwbare partner voor het uitvoeren van allerlei kluswerkzaamheden in en om het huis. Afspraak is afspraak, werkzaamheden kunnen altijd op korte termijn worden uitgevoerd. En niet onbelangrijk, de uurtarieven die wij hanteren zijn voor u zeer
aantrekkelijk. U kunt het volledige werk uitbesteden aan d’r Sjalter, en wij zorgen voor de goede
materialen, voeren restafval zelf af en leveren het werk keurig verzorgd op. In deze nieuwsbrief
worden enkele van onze werkzaamheden uitgelicht.

D’r Sjalter, dat werkt!
D’r Sjalter is in 1999 opgericht in Kerkrade. Ons motto is ‘d’r Sjalter, dat Werkt’ en dat zeggen wij niet
voor niets. Het mes van onze inzet snijdt aan twee kanten. Als Stichting Werkcorporatie Kerkrade helpen
wij werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Op basis van kansen en
mogelijkheden volgen onze medewerkers een gerichte vakopleiding, om vervolgens via een stage of leer-/
werktraject werkervaring op te doen.
Zo investeren wij in vakmensen. De bijzondere en waardevolle kwaliteiten van onze medewerkers komen
vervolgens volledig ten goede aan de gemeenten, wijken, bewoners en bedrijven in Zuid-Limburg. U komt onze
mensen tegen bij het onderhoud van gebouwen en plantsoenen. Wij houden straten en wijken schoon. En
zowel voor particuliere als voor zakelijke opdrachtgevers voeren wij binnen én buiten kleine maar ook grote
klussen uit. Onze mensen zijn aan de slag én leveren kwaliteit. Dat werkt!

Binnen- en buitenschilder
werkzaamheden.

De schilders van d’r Sjalter voeren al uw binnen- en buiten schilderwerkzaamheden voor u
uit. Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u
van tevoren een gespecificeerde offerte waarin
precies omschreven staat welke werkzaamheden er voor u worden uitgevoerd.
We gebruiken alleen de allerbeste materialen
van Sigma of Sikkens, waardoor u jarenlang
plezier heeft van het schilderwerk. Tot onze
klanten behoren onder andere Meander en
Mondriaan, maar ook velen particulieren.

Verhuizingen en transporten

D’r Sjalter heeft al geruime tijd een prachtige
verhuisbus, waarmee wij onze dienstverlening
aan onze klanten en opdrachtgevers hebben
kunnen verbeteren en uitbreiden. Door deze
zogenaamde meubelbak met laadklep zijn wij
in staat om kleine verhuizingen en transporten
voor u te verzorgen. Hierdoor kunnen wij effi
cien
ter werken en is het werk tegelijkertijd
minder belastend voor onze medewerkers.
Verhuizingen van bewoners van een zorginstel
ling van de ene naar de andere lokatie behoort
nu tot één van de vele mogelijkheden. Heeft u
transport nodig, bel ons dan!

Stucadoren.
Onze stucadoor Frits de Leij maakt al uw
stucwerk en sierpleisterwerk, zowel binnen
als buiten, perfect in orde. Frits heeft jarenlang
ervaring als stucadoor en als klussenman
opgedaan in Nederland en in Duitsland.
Nauwkeurigheid, netheid en zorgvuldigheid
staan bij Frits hoog in het vaandel. Frits staat
onze klanten bovendien op uiterst vriendelijke
manier te woord.

Timmerman

Sinds kort heeft d’r Sjalter een allround en zeer
ervaren timmerman in dienst, namelijk Jan
Heidendal. Jan heeft van jongs af aan als timmer
man gewerkt in de bouw en bij renova
tie
werkzaamheden. Bij d’r Sjalter levert Jan met al
zijn ervaring en kennis een grote bijdrage aan de
dienstverlening van onze klanten. Alles wat met
hout en trespa te maken heeft kan Jan verwerken.
Voorbeelden hier van zijn het plaatsen van hou
ten tuinschuttingen met poort, hang- en sluit
werk, deuren inhangen of bij
schaven, kozijnen
repareren, plaatsen van inbraakwerend beslag en
laminaat leggen. Maar ook andere werkzaam
heden zijn mogelijk.

Tuinonderhoud.

Het is weer voorjaar en uw tuin heeft een
beurt nodig. De vakbekwame hoveniers van d’r
Sjalter kunnen dat perfect voor u uitvoeren.
U kunt uw tuinonderhoud eenmalig laten doen
of een onderhoudscontract afsluiten. In dat
laatste geval komen wij om de twee, vier of zes
weken, afhankelijk van uw wensen.

