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Als erkend en gecertifi ceerd bedrijf is Stucadoors en Afbouwbedrijf Pickkers BV 

dè specialist op het gebied van stucadoren, afdichten, isoleren en gevelrenovaties. 

Wij zijn werkzaam in de particuliere sector, maar ook in de renovatie, nieuw- en 

utiliteitsbouw en onderaanneming.

Stucadoors & Afbouwbedrijf Pickkers BV is 

in 2000 opgericht door Björn Pickkers en 

heeft inmiddels een reputatie opgebouwd 

waarbij kwaliteit en professionaliteit hoog 

in het vaandel staan. Vanuit ons moderne 

bedrijfspand in Wormer worden alle 

opdrachten uitgezet. 

Modern vakmanschap 

Pickkers BV heeft ervaren vakmensen 

die gaan voor kwaliteit en service en dat 

ziet u terug in onze materiaalkennis en 

werkwijze. De modernste technieken worden 

gecombineerd met ‘ouderwets’ ambachtelijk 

vakmanschap. Dat tezamen maakt ons een 

goede samenwerkingspartner voor zowel 

zakelijke als particuliere klanten.

Wij adviseren u over de mogelijkheden om 

tot een zo mooi en goed mogelijk resultaat 

te komen. Vaak zijn klanten namelijk verrast 

als ze horen dat er veel meer keuzes zijn op 

het gebied van stucwerk. En niet alleen wat 

betreft kleuren en decoraties, maar ook qua 

afwerkingen. Zoals waterdicht stucwerk in 

de badkamer, wat tegels overbodig maakt en 

zorgt voor een eigen sfeer. 

Eigen Atelier

Pickkers BV beschikt verder over een atelier 

voor het restaureren van gipslijsten en 

ornamenten. Op de achterpagina leest u hier 

meer over.

Liefde voor het vak

Samen met ons enthousiaste team van 

vakmensen wordt er gewerkt met ´liefde 

voor het vak .́ Dankzij de werkervaring 

combineren we de modernste technieken 

met ambachtelijk vakmanschap. En 

hierdoor behalen we ons doel: Een goed 

product leveren waar de klant jarenlang 

plezier aan heeft. 

Neem voor een vrijblijvend advies contact 

met ons op. Wilt u graag voorbeelden 

bekijken? Dan bent u ook van harte welkom 

in onze veelzijdige showroom. 

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in:

• Wand & plafondafwerkingen

• Gevelafwerking

• Kelderdicht systeem

• Restauratie & Renovatie

Afbouwen met Zekerheid

Zaken doen met een bedrijf dat deelnemer is 

van de Stichting Afbouwkeur geeft u zekerheid. 

Op de volgende pagina’s leest u meer over de 

kwaliteitsregeling van deze stichting.

Op www.pickkers.nl vindt u 

meer informatie over 

ons bedrijf en onze diensten.



Garantie: beter voorkomen 
dan genezen
Een afbouwspecialist met een keurmerk geeft uiteraard 

garantie op zijn werk. Maar eerst zal hij er alles aan doen om te 

voorkomen dat er aanspraak gemaakt hoeft te worden op een 

garantieregeling. 

Daartoe zijn er de controles 

en checklisten, het voldoen 

aan voorschriften en 

het administratieve en 

organisatorische voorwerk. 

Voorts zal een afbouwer u altijd 

onderhoudsadviezen geven 

bij de oplossing die u hebt 

gekozen. Daarmee verlengt 

u de levensduur en blijft de 

toepassing er mooi uitzien. 

Hoe iets past qua kleur, structuur en gevoel. En of u – 

simpelweg – gelukkig wordt van een geslaagde uitvoering. 

Voor al deze aspecten van kwaliteit tekent een ondernemer 

met Afbouwkeurmerk. Liefde voor het vak en de specifi eke 

afbouwdiscipline, kennis van beschikbare middelen 

en verwerkingsmethoden; samen zorgen zij voor het 

totaalplaatje waar u als klant om gevraagd hebt.

De Stichting Afbouwkeur controleert deelnemende 

bedrijven regelmatig ‘in het werk’. Daar wordt niet 

alleen de technische kwaliteit beoordeeld, er wordt ook 

gekeken hoe wordt omgegaan met instructies, of er veilig 

en conform de arbo-voorschriften wordt gewerkt, of er 

beschermende middelen worden gedragen, of er goed en 

veilig gereedschap voorhanden is etc.

U mag – als hij het al niet zelf aanbiedt – de afbouw-

specialist met keurmerk altijd vragen om een 

opleverkeuring. Samen het werk doornemen, offerte 

erbij, zorgt dat u niet in een later (te laat?) stadium voor 

verrassingen komt te staan. Zekerheid ten aanzien van 

de geleverde kwaliteit biedt de afbouwspecialist voorts 

met verschillende vormen en niveaus van garantie (zie het 

kader elders op deze pagina).

Alles op een rijtje

Kwaliteit is 
geen toeval

Kwaliteit van werk uit zich in de toegepaste technieken 

en materialen en in de wijze waarop deze zijn gebruikt. 

Maar kwaliteit uit zich ook in levensduur en schoonheid 

van een gekozen oplossing. 

Naast garantie geeft een Afbouw-

keurbedrijf onderhoudsadviezen 

voor verschillende typen vloeren 

en stucwerk. Daarmee is de kans 

groter dat u met meer plezier en 

vooral langer van het geleverde 

werk kunt genieten. Specifi ek 

worden onderhoudstips gegeven 

voor:

• Stucwerk (binnen)

• Terrazzo

• Siergrindvloeren

• Kunststof (vloer)afwerkingen 

Onderhoudstips 

De vakman kan het u allemaal mooi vertellen, maar het is wel 

zo prettig als u zelf de checklist kunt hanteren aan de hand 

waarvan u een specialist wilt gaan uitkiezen. Daarom op een 

rijtje de belangrijkste zaken waarop u moet letten bij het kiezen 

van een Afbouwbedrijf. 

•  Een gedetailleerde offerte die uitvoerig met u wordt 

doorgenomen;

•  Breed advies, ook over onderhoud, afwerking en 

bijvoorbeeld brandwerendheid of akoestiek;

•  Helderheid over extra werkzaamheden, afvoer 

restmateriaal, oplevering, welke normen gehanteerd 

worden;

•  De geleverde kwaliteit is het visitekaartje: 

U mag een referentieproject bekijken.



Afbouwkeur:
wat is het?
Wij mogen het Afbouwkeurmerk voeren. Maar wat is dat precies? Zie het 

als een ‘bewijs van goed gedrag’ voor afbouwbedrijven. Je krijgt het als je je 

zaakjes goed op orde hebt: als de medewerkers de juiste diploma’s hebben, 

als er een klachtenregeling is, er met goede materialen en gereedschappen 

wordt gewerkt en er op veiligheid en kwaliteit wordt gelet. 

Op deze manier heeft u als klant 

ook echt wat aan het keurmerk. Wij 

krijgen het keurmerk van de Stichting 

Afbouwkeur, die ons daarvoor zowel 

op kantoor als tijdens ons werk 

bezoekt en controleert.

 

Afbouwbedrijven zijn: 

• Stukadoorsbedrijven

•  Bedrijven die binnenwanden en 

plafonds maken en afwerken

•  Bedrijven die (onder)vloeren 

aanbrengen of voorbehandelen

•  Bedrijven die vloeren met 

siergrind, kunststofl agen of 

terrazzo afwerken

• Terrazzobedrijven

Hoewel afbouwen iets voor 

‘binnenshuis’ lijkt, zijn er ook 

afbouwvormen voor buiten. Denk 

aan terrazzovloeren in tuinen of aan 

bepaalde soorten stucwerk op muren 

van huizen of rond tuinen. En dan 

is er nog de buitengevelisolatie, die 

veel warmteverlies kan voorkomen, 

maar waar wel een afdekkende 

gevelbeplating overheen moet.

Vakmanschap voorop

Voorzorg 
voorkomt 
nazorg
Een bedrijf met een Afbouwkeurmerk weet 

waar het mee bezig is. De stichting die 

het keurmerk toekent, komt regelmatig 

‘de boeken’ controleren. Niet de winst- en 

verliesrekening, wel de administratie, de 

wijze van offerte uitbrengen, de planning, het 

vastleggen – en behandelen – van klachten, 

de calculatie, het factureringsproces etc. 

Is de administratieve basis van een bedrijf 

in orde, dan is de kans op fouten verderop 

in het proces kleiner. De aandacht en 

zorg die uitgaat naar het organiseren en 

administreren van werkzaamheden, betaalt 

zich terug in meer kwaliteit, minder fouten 

en een inzichtelijke en correcte factuur. 

Zodat het niet op geluk aankomt, of een werk 

binnen planning en budget klaar is.

Maar onderschat ook hun waarde 

als adviseur niet. Zij zijn op de 

hoogte van de laatste technieken 

en soorten afwerkingen. En 

kunnen advies geven over de 

beste afbouwtechniek voor uw 

situatie. Kunt u zich voorstellen 

dat er voor een jong gezin met 

kinderen en een huisdier andere 

mogelijkheden zijn dan voor 

een ouder echtpaar op een fraai 

appartement? Een afbouwbedrijf 

met een keurmerk kan u dus heel 

bruikbaar en nuttig advies geven… 

En het in veel gevallen nog zelf 

uitvoeren ook.

De medewerkers van een bedrijf met een 

Afbouwkeurmerk verstaan hun vak. Zij 

hebben de juiste diploma’s, zijn technisch 

goed onderlegd en leveren daardoor goed 

werk af. Stichting Afbouwkeur

Postbus 310

3900 AH Veenendaal

t. 0318-542067

e. info@afbouwkeur.nl

www.afbouwkeur.nl



Restauratie en renovatie
Voor het restaureren en renoveren van een (historisch) pand bent u bij de 

vakmensen van Pickkers BV aan het juiste adres. Of het nu gaat om een 

renovatie, waarbij we het pand opknappen met hedendaagse materialen, 

of om een restauratie waar juist het behoud van het oorspronkelijke ma-

teriaal noodzakelijk is om zo dicht mogelijk bij de originele stijl van het 

pand te blijven. Tevens kunt u bij ons terecht voor het herstellen van oud 

en beschadigd stucwerk (incl. lijsten en ornamenten), het behandelen van 

optrekkend vocht, waterdicht maken van kelders en energiebesparende 

gevelisolatiesystemen.

Bekijk én voel de eindafwerkingen van onze 

producten

Als geen ander weet Pickkers BV dat de keuze van 

een product, dat jarenlang voor plezier moet zorgen, 

geen gemakkelijke opgave is. Daarom kunt u in 

onze showroom veel van onze producten zien én 

voelen om uw idee tastbaar te maken. En wilt u een 

specifi ek voorbeeld naar eigen wens? Dan kunnen 

we deze op verzoek voor u maken. Bij Pickkers BV 

zult u altijd slagen qua mogelijkheden.

Eigen atelier 

Lijstwerk, ornamenten en rozetten voor plafonds 

en wanden geven een ruimte een chique en warme 

uitstraling. Of u nu in een nieuwbouwwoning 

of een herenhuis woont. Door de verschillende 

sierelementen is er volop keuze in vormen en stijlen: 

van strak en modern tot weelderig barok. Voor 

iedere persoonlijke smaak is er wel een oplossing. 

Naast de standaard modellen, kan men ook zelf 

lijsten ontwerpen of kunnen oude lijsten hersteld, 

gerestaureerd of gereproduceerd worden. Bij 

Pickkers BV informeert men u graag over de ruime 

mogelijkheden van dergelijke producten uit eigen 

atelier.
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Op www.pickkers.nl vindt u meer informatie over ons bedrijf en onze diensten.

BTW tarief voor stucwerk blijft 6%

Het algemene btw-tarief is per 1 oktober 2012 verhoogd 

van 19% naar 21%. Echter, voor schilder- en stucwerk blijft 

het lage btw-tarief van 6% aan woningen ouder dan 2 jaar 

gelden. Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker om een 

stucadoorsbedrijf in te huren. Het lage tarief is met name 

interessant voor de categorie opdrachtgevers die geen btw 

kunnen verrekenen. In de praktijk zijn dat alle particulieren 

en de meeste woningcorporaties. 
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Openingstijden showroom
Maandag t/m zaterdag:   9:00 -  17:00 uur

 Bezoek op afspraak.

Telefonisch bereikbaar van:

Maandag t/m zaterdag  8:00 – 18:00 uur

Houd onze website in de gaten 

voor actuele acties!


