Waar staat OnderhoudNL voor?
OnderhoudNL is de grootste werkgeversorganisatie voor onderhoud.
Met ruim 2.600 aangesloten schildersen onderhoudsbedrijven is er altijd
wel een bedrijf bij u in de buurt om
onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren en/of om u te helpen bij het
opstellen van een meerjaren
onderhoudsplan!

Altijd een
onderhoudsbedrijf
bij u in de buurt!

Kijk op www.altijdgoedinonderhoud.nl/scholen

ERVAAR TOT WEL 100%
ZORGELOOS ONDERHOUD AAN UW SCHOOL
MET EEN MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN

voor een onderhoudsbedrijf.

Nog even voor de weet: leden van OnderhoudNL
zijn gezamenlijk goed voor een jaaromzet van
circa drie miljard euro. Daarnaast hebben ze
zo’n 25.000 werknemers in dienst.
Gezien dat ledenaantal mag OnderhoudNL
zelfstandig de cao-onderhandelingen voeren
met de vakbonden.

Kijk op www.altijdgoedinonderhoud.nl/scholen
voor een onderhoudsbedrijf bij u in de buurt.

OnderhoudNL is een merknaam van Koninklijke FOSAG,
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OnderhoudNL,
altijd goed in onderhoud.
De resultaatgerichte samenwerkers van nu zijn de winnaars van de toekomst.
Kijk op www.onderhoudNL.nl

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

Zorgeloos onderhoud … en ook nog besparen
Per 1 januari 2015 bent u als schoolbestuur ook verantwoordelijk voor

STAP 1 TOT 5:

tot aan 2015 naar
uitstekend buitenschilderwerk
van uw schoolgebouw

STAP 6 TOT 10:

vanaf 2015 naar
een meerjaren onderhoudsplan
voor uw schoolgebouw

het buitenonderhoud van uw schoolgebouw. Aangezien u uw handen al vol hebt
aan de zorg voor zowel uw leerlingen als leerkrachten, is onderhoud vaak een
sluitpost waarvan u weet dat u er eigenlijk geld voor zou moeten reserveren.
Die zorg kunt u echter uit handen geven.
Leden van OnderhoudNL, de grootste werkgevers-

U neemt het buitenschilderwerk
van uw schoolgebouw eens
goed onder de loep

de lange termijn maken. Dan slaat u drie vliegen in

U neemt een lid van

organisatie op onderhoudsgebied, kunnen u het

één klap: u weet jaarlijks wat u aan onderhoud kwijt

OnderhoudNL in de arm om

werk uit handen nemen. Win bij hen advies in hoe

bent, u bent verzekerd van een goed onderhouden

u tot 2015 de buitenkant van uw school met gemeente-

schoolgebouw én u kunt tot wel 30 procent besparen

geld op een goed basispeil kunt laten brengen.

op uw onderhoudskosten!

gemeentegeld voor onderhoud in 2013 goed te besteden

U neemt een lid van
OnderhoudNL in de arm om
gemeentegeld voor onderhoud in 2014 goed te besteden

In beide gevallen kan een lid van

En laat vervolgens een onderhoudsplan voor

OnderhoudNL checken of uw
schoolgebouw al valt onder een
meerjaren onderhoudsplan

tot 2015: met een onderhoudsplan

vanaf 2015: zekerheid en besparen

naar een goed onderhouden school

met meerjaren onderhoudsplan

In 2015 staat het buitenschilderwerk
aan uw schoolgebouw er uitstekend bij

Er ligt voor u een uitgelezen kans om uw school-

Als u uw schoolgebouw goed op orde heeft, dan doet

gebouw tot 1 januari 2015 op een goed onderhoudspeil

u er verstandig aan om leden van OnderhoudNL een

te laten brengen. Tot die tijd kunt u namelijk nog

meerjaren onderhoudsplan voor u te laten maken.

aanspraak maken op het onderhoudsgeld dat nu nog

Daarmee wordt u namelijk nog meer ontzorgd.

U kiest met een meerjaren

bij de gemeente ligt. Het is verstandig om dat geld

De scope van een meerjaren onderhoudsplan ligt

onderhoudsplan voor

ook aan te boren omdat u vanaf 2015 zélf voor de kos-

verder dan de gebruikelijke zes tot zeven jaar die staan

ontzorging van goed binnen-

ten van het buitenonderhoud opdraait. Maar hoe komt

voor een gebruikelijke schilderbeurt. Het voordeel is

u er nu achter hoe het er echt met uw schoolgebouw

dat u als schoolbestuur exact weet hoeveel geld u per

voor staat? Leden van OnderhoudNL zijn professionals

kalenderjaar moet reserveren voor onderhoud om

die bij u een conditiemeting kunnen uitvoeren.

uw schoolgebouw er piekfijn uit te laten blijven zien.

Zo weet u precies waar u aan toe bent. En of er

Kortom: financiële duidelijkheid zonder financiële

mogelijk sprake is van achterstallig onderhoud.

tegenvallers van achterstallig onderhoud. Op de lange

bij leden van OnderhoudNL

U zoekt een schildersbedrijf
bij u in de buurt op
www.altijdgoedinonderhoud.nl/scholen

U hebt volstrekte financiële

Door leden van OnderhoudNL in de arm te nemen

voor zowel het binnen- als buitenwerk. Dat kan wel

duidelijkheid plus de garantie

bent u ervan verzekerd dat u een gedegen onder-

oplopen tot 30 procent! Misschien heeft de

voor goed onderhoud

houdsplan krijgt. Als u zo’n onderhoudsplan laat

gemeente nu al een meerjaren onderhoudsplan

uitvoeren met gemeentegeld, kunt u ervoor zorgen

voor uw schoolgebouw. Tip: dat kunnen leden van

dat uw schoolgebouw er per 2015 uitstekend bijstaat!

OnderhoudNL ook voor u navragen!

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

vakkundige ondersteuning in

en buitenwerk

termijn bespaart u ook nog eens op onderhoudskosten

Kijk op www.altijdgoedinonderhoud.nl/scholen voor een onderhoudsbedrijf bij u in de buurt!

U schakelt daarvoor de

U bespaart ook nog eens
tot wel 30 procent op
uw onderhoudskosten

Kijk op www.altijdgoedinonderhoud.nl/scholen voor een onderhoudsbedrijf bij u in de buurt!

