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Onderhoudsarm (kunststof) 
gevelmateriaal

Heeft u het ook gehad met het onderhoud aan uw gevel, of is 

uw gevelmateriaal aan vervanging toe? Ook voor uw gevel is er 

een passende oplossing. Hierbij kunt u denken aan b.v. Trespa 

voor uw gevel of uw dakgoot. Maar er is ook een ander materiaal 

dat de uitstraling heeft van hout en zo goed als onderhoudsvrij 

is. Het enige wat u hoeft te doen is het enkele malen per jaar 

schoonmaken. Profort rabat delen zijn voorzien van een slag en 

krasvaste co-extrusielaag. Door en door gekleurd zodat bij een 

eventuele beschadiging de oorspronkelijke kleur behouden blijft. U 

kunt hierbij kiezen uit Profort massief met een fijne hout structuur en 

Profort woodgrain met een grove hout structuur. Profort rabat  is in 

diverse kleuren verkrijgbaar. Montage word uitsluitend gedaan met 

aluminium strippen en roestvrijstalen schroeven.

Waarom Profort?
• Onderhoudsarm

• Duurzaam

• Kleurecht

• Milieuvriendelijk

• Recyclebaar

• 10 jaar garantie

• Mooie uitstraling

Ook voor de montage van onderhoudsarm gevelmateriaal 

bent u bij mij aan het juiste adres.

Van bestelling tot eindafwerking alles word voor u geregeld.

Waarom Klussenbedrijf 
Corstiaan de Jong?

• Voor bijna elke klus in en om het huis

• Één contactpersoon

• Duidelijke afspraken

• Goed overleg

• Net werk voor een eerlijke prijs

Klussenbedrijf Corstiaan de Jong
Waterbies 10

9801 LV Zuidhorn

Tel. 06-29020450

E-mail. corstiaandejong@hotmail.com



Keuken

Ontbijten, lunchen of avondeten het begint veelal in uw eigen 

keuken. Een keuken moet mooi zijn, zijn ingericht naar uw wensen 

maar vooral functioneel zijn. Ook voor een opknap beurt van uw 

huidige keuken of  de montage en installatie van uw nieuwe keuken 

bent u bij mij aan het goede adres. Heeft u uw droomkeuken in 

gedachten of reeds uitgezocht.In beide gevallen zal ik met u een 

afspraak maken en samen met u kijken naar de mogelijkheden. 

Als al uw wensen, maten en andere zaken die van belang zijn op 

papier staan maak ik voor u een offerte waarin alles duidelijk en 

overzichtelijk beschreven staat van demontage tot eindafwerking. 

Indien u akkoord gaat met de offerte maak ik met u een afspraak 

voor aanvang van de werkzaamheden. Vervolgens zullen we als 

uw nieuwe keuken is opgeleverd  kort bespreken of alles naar 

wens is en of alles goed is verlopen.

Timmerwerk 

Ook voor timmerwerk en kleine verbouwingen bent u bij 

Klussenbedrijf Corstiaan de Jong aan het goede adres. Hieronder 

vind u een greep uit de verschillende werkzaamheden.

• Aftimmeren van diverse vertrekken in uw woning hierbij kunt 

u b.v. denken aan het afwerken van uw zolder, slaapkamer, 

bijkeuken of garage.

• Het aftimmeren van kasten wanden. Deze kasten zijn overal te 

plaatsen en door de schuifdeuren  is de kastruimte makkelijk 

bereikbaar. Omdat er geen openslaande deuren zijn is met dit 

systeem ,ook in kleine ruimtes, meer bergruimte mogelijk. De 

kasten zijn in verschillende kleuren leverbaar.

• Plaatsen of vervangen van kozijnen, openslaande deuren en 

glas.

• Isoleren van uw woning: dak, vloer, wand en glas.

• Plaatsen of vervangen van radiatoren, traditioneel of design.

• Leggen van vloeren: laminaat, hout of tegels.

• Schilderwerk in en rond uw woning.

• Stukadoorswerk: egaliseren van wanden en vloeren, 

sierpleister of het afwerken van uw plafond.

• Kleine reparaties in en rond het huis.

Ook voor deze en andere klussen geld dat dit geheel naar uw wens 

wordt afgewerkt. Om aan uw wensen te kunnen voldoen is het 

volgende van belang; goede afspraken en overleg, duidelijkheid 

zowel in gebruikte materialen als werkzaamheden. Dus wederom 

geen vervelende verassingen achteraf!

Badkamer en Toilet

De badkamer, voor de één een plek om snel 

even te douchen voor de ander een plek om 

lekker uitgebreid in bad te gaan liggen. De 

mogelijkheden zijn eindeloos een bad, een douche 

of allebei, één of twee wastafels, kastruimte, 

toilet, verwarming en niet te vergeten tegels. Hoe 

u deze ruimte invult is natuurlijk afhankelijk van de 

ruimte en uw budget. Door gebruik te maken van 

diverse leveranciers vind u altijd een badkamer 

die helemaal aan uw wensen voldoet. U wordt 

bij de verschillende professionele groothandels  

door vakkundige mensen geholpen om de juiste 

materialen te vinden. Of het nu gaat om een 

bad, een kraan of tegels, vakmensen zullen u 

helpen uw nieuwe badkamer samen te stellen. 

Als dat is gebeurt zullen zij voor u de materialen 

verwerken in een offerte die u vervolgens thuis 

gestuurd krijgt. Vervolgens ontvangt u van mij 

een offerte voor uw gehele badkamer, van 

demontage tot eindafwerking. U heeft duidelijk 

en overzichtelijk op papier wat er gaat gebeuren 

en welke materialen er worden gebruikt dus geen 

vervelende verassingen achteraf! Ditzelfde geld 

uiteraard ook voor uw nieuwe toilet.

Over klussenbedrijf Corstiaan de Jong

Mag ik me even voorstellen, ik ben Corstiaan de Jong, 30 jaar oud. Of het nu gaat om een lamp ophangen of 
de complete verbouwing van uw badkamer, het is allemaal mogelijk. Omdat het voor mij niet altijd mogelijk is 
om alles zelf te doen maak ik gebruik van een netwerk van verschillende vakmensen, diverse groothandels en 
andere leveranciers.

Mijn werkwijze is als volgt:

• De afspraak  Op deze eerste afspraak zullen we samen uw wensen en de mogelijkheden bekijken.
• De offerte Na uw wensen en alle maten te hebben genoteerd krijgt u een zeer uitgebreide offerte waarop alles zeer 

duidelijk is beschreven dus geen verassingen achteraf! Afhankelijk van het soort werkzaamheden kunt 
u vervolgens een afspraak maken bij een groothandel of leverancier. Via uw klussenbedrijf  ontvangt u 
vervolgens een offerte van de door uw uitgezochte materialen. Indien u akkoord bent gegaan met de 
offerte zal ik met u een afspraak maken voor het begin  van de werkzaamheden.

• De oplevering  Als alles netjes is afgewerkt, naar uw tevredenheid, zal ik met u even kort bespreken of alles naar wens 
is en of alles goed is verlopen. 

Door duidelijke afspraken, goede afstemming, samenwerking met verschillende vakmensen en groothandels bent u verzekerd 
van het gewenste resultaat! In deze bedrijfspresentatie vind u een aantal foto’s van verschillende klussen uit de afgelopen 
jaren.

Met vriendelijke groet,
Corstiaan de Jong


