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Schilderwerk Onderhoudsplan Jamick 
 

 
Zoals u weet hebben houten onderdelen aan uw huis regelmatig onderhoud nodig. Met ons 
onderhoudsplan kunt u de levensduur van uw schilderwerk verlengen en voorkomt u 
achterstallig onderhoud. Hieronder vindt u een voorbeeld van ons onderhoudsplan. Op deze 
manier verlengt u de levensduur van het schilderwerk aanzienlijk. 
 
 

Schilderwerk onderhoudsplan Jamick 

      

Start Nulbeurt   

Jaar 1    

Jaar 2    

Jaar 3 Kleine onderhoudsbeurt   

Jaar 4    

Jaar 5    

Jaar 6 Volledige schildersbeurt   

Jaar 7    

Jaar 8    

Jaar 9 Kleine onderhoudsbeurt   

Jaar 10     
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Extra tips om de levensduur van uw schilderwerk te verlengen: 
 

• Reinig het schilderwerk elk jaar met een minder milieubelastend reinigingsmiddel. 
• Controleer tijdens het reinigen of alle delen nog goed in de verf zitten en werk deze 

waar nodig bij. 
• Voer elke drie jaar een kleine onderhoudsbeurt uit waarbij u liggende delen die veel 

te maken hebben met regen en zon opnieuw schildert. 
• Controleer en vervang waar nodig de kitranden van uw glas. Dit voorkomt dat vocht 

het hout aantast. 
• Zorg ervoor dat de binnenzijde van uw kozijnen goed geschilderd zijn, dit voorkomt 

dat vocht (met name bij enkel glas) vanuit binnen doordringt in het hout, wat ook de 
verflaag aan de buitenzijde aantast. 

• Plaats neuslatten bij vast isolatieglas. Dit type glaslat bedekt de gehele onderdorpel 
en geeft zo meer bescherming tegen invloeden van het weer. 

 
 
Het bovenstaande onderhoudsschema en de tips om de levensduur 
van uw schilderwerk te verlengen is gebaseerd op basis van een 
gemiddelde woning. Het onderhoudsplan wordt bepaald door een 
groot aantal factoren: 
 

• Schilderwerk op de noord- en oostzijde van uw huis worden over het algemeen 
minder blootgesteld aan weersinvloeden dan onderdelen op de zuid- en westzijde 
van de woning. 

• Schilderwerk dat veel wordt blootgesteld aan zon, regen en wind heeft sneller 
onderhoud nodig dan andere onderdelen, houdt hier dus rekening mee in het 
onderhoudsschema. 

• Donkere kleuren nemen meer warmte op dan lichtere kleuren. Hierdoor hebben 
donkere kleuren aan uw woning meer te leiden dan lichte kleuren. Zomers kunnen de 
temperaturen van uw houtwerk hoog oplopen. Houdt donkere onderdelen dus beter 
in de gaten dan lichtere onderdelen. 

 
 
Zoals u ziet is het onderhoud aan uw woning geen incidentele maar een doorlopende 
activiteit. Laat het schilderwerk door ons uitvoeren en u kunt zorgeloos genieten in de tuin. 
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