
Coatingleverancier kiest 
voor VgO-keur-bedrijven

Wat is bijzonder aan jullie product?
“Schuren, gronden en lakken is veelal 

overbodig! Het oppervlak moet wel eerst 

grondig gereinigd worden met onze 

 reinigingsproducten. Direct daarna wordt 

met behulp van een roller of een kwast een 

dunne laag coating aangebracht. De coating 

vloeit zeer goed uit en het resultaat ziet 

eruit alsof het oppervlak is gespoten. 

Afhankelijk van de ondergrond kan men 

kiezen voor een transparante of gekleurde 

laag. Na de behandeling ziet het oppervlak 

er weer voor vele jaren gloednieuw uit. Het 

oppervlak is namelijk geheel afgesloten en is 

om die reden bestand tegen weersinvloeden, 

vervuiling, zout, zand en UV-licht.” 

Hoe zit het met onderhoudskosten? 
“We geven tien jaar schriftelijke garantie op 

kleur en glans. De coating heeft een levens-

duur van circa dertig jaar. Onderhoud 

bestaat alleen uit het schoonmaken van de 

gelakte oppervlakken. Maar het onderhoud 

is minimaal en verloopt een kwart sneller 

omdat vuil zich niet tot nauwelijks kan 

hechten aan het gelakte oppervlak. In 2001 

is onze coating aangebracht bij tweehonderd 

Shell-stations. Tien jaar later was de afname 

van kleur en glans niet zichtbaar voor het 

menselijk oog. Anno 2015 zien ze er niet 

alleen nog steeds fantastisch uit, maar is 

tevens gebleken dat Shell 66% minder kwijt 

was aan schoonmaakkosten.” 

Hebben jullie al een markt veroverd?
“We maakten wereldwijd naam bij oliemaat-

schappijen, zoals Shell, BP, Q8 en Total. 
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Den BOSCH – Vicom4Outdoor, actief in  
32 landen, is al bekend voor het leveren 
van zeer duurzame coatings voor het 
 behandelen van reclame-installaties bij 
benzinestations. Dit jaar is men gestart om 
een voet tussen de deur te krijgen op de 
nederlandse vastgoedonderhoudsmarkt. 
‘Voor het aanbrengen van onze zeer hoog-
waardige coatings op gevels van bestaande 
gebouwen zoeken we resultaatgerichte 
partners’, zegt commercieel directeur 
Dennis Clements. ‘Daarom kiezen wij bij 
voorkeur voor VgO-keur-bedrijven.’

Dennis Clements: ‘Naast de zeer hoge kwaliteit, zijn de 

forse besparingen op ‘total costs of ownership’ ook een 

belangrijk argument om voor ons product te kiezen’

Ikea was één van de eerste projecten waarbij Vicom4Outdoor is aangebracht voor het 

onderhoud van vastgoed
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Maar ook voor de reclamedoeleinden bij 

bedrijven als Volvo en TNT. Afgezien van de 

zeer hoge kwaliteit, zijn de forse besparin-

gen op ‘total costs of ownership’ ook een 

belangrijk argument om voor ons product te 

kiezen. Ten opzichte van het vernieuwen 

van lichtreclame en gevelbeplating is onze 

methode namelijk een stuk goedkoper. 

Daarnaast wijzen onderzoeken uit dat een 

verzorgde uitstraling minstens 50 procent 

extra klanten kan opleveren. Dat is zeer 

interessant voor de shopverkoop van 

benzinestations.”

en nu op naar de vastgoedmarkt?
“Inderdaad. Buitenzijden, zoals gevels, 

raamkozijnen, beplatingen, roldeuren, 

hekwerken en balustrades, kunnen ook 

duurzaam behandeld worden zodat deze 

zeer langdurig beschermd worden. Dat 

deden we al voor Ikea en Schuitema. Onze 

coatings zijn toe te passen op onder andere 

staal, aluminium, trespa, en vele kunst-

stoffen. We staan volledig achter de meest 

duurzame variant van vastgoedonderhoud 

met de allerbeste kwaliteit tegen betaal-

bare kosten. We willen nu alleen nog in 

contact komen met de juiste partners voor 

de beoogde resultaatgerichte samen-

werking.”

en dat worden VgO-keur-bedrijven?
“Beslist. Tijdens verkennende gesprekken 

met Verenigingen van Eigenaren, vastgoed-

beheerders en corporaties vingen we de 

term resultaatgericht samenwerken op. Zo 

kwamen we uit bij VGO-keur. Van VGO-keur-

bedrijven weten we dat ze financieel gezond 

zijn en alles in hun mars hebben om ons 

hoogwaardige product goed aan te brengen 

volgens de door ons omschreven normen en 

werkwijzen. Minstens zo belangrijk is dat 

zij, net als wij, aansturen op een langdurige 

relatie met bewezen resultaten. Om die 

reden zoeken we een aantal VGO-keur- 

bedrijven met een eigen werkgebied.” 

en wie zorgt dan voor de acquisitie?
“Dan doen we van beide kanten. We zijn zelf 

als Vicom4Outdoor actief om onze duur-

zame, resultaatgerichte totaaloplossing voor 

renovatie aan te prijzen bij corporaties en 

vastgoedeigenaren. Komen daar opdrachten 

uit voort, dan gaan deze rechtstreeks naar 

de uitvoerende VGO-partners. Natuurlijk 

beslist de opdrachtgever zelf naar welk 

VGO-bedrijf. Daarnaast timmeren de 

VGO-keur-bedrijven zelf ook hard aan de 

weg. De VGO-keur-bedrijven doen altijd zelf 

rechtstreeks zaken met de klant, niet wij. 

Maar ze kunnen uiteraard ieder moment  

op onze ondersteuning rekenen.” n

Het verschil tussen de oude situatie (links) en hoe een kantoorpand er weer uitziet na de Vicom4Outdoorbehandeling (rechts)

‘Het is van cruciaal belang dat VGO-keur-
bedrijven, net als wij, aansturen op een 

solide relatie met een duurzaam resultaat’
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