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PROJECTOMSCHRIJVING
Het appartementencomplex aan de Kerkewijk 130 in het centrum van 
Veenendaal werd in 2003 opgeleverd en bestaat uit 8 appartementen. 
De actieve VvE Residence Quartier du Nord heeft het complex de 
afgelopen jaren nauwkeurig onderhouden en gemoderniseerd met o.a. 
zonnepanelen. 

Voor alle bewoners is een eigen parkeerplaats beschikbaar in de 
ondergrondse parkeergarage. Deze was na 16 jaar ook toe aan 
vernieuwing nadat op meerdere plaatsen het beton was weggesleten  
en scheuren waren ontstaan. 

PROJECTVOORWAARDEN
Applicateur Zeb den Uyl Vloerrenovatie had al meerdere opdrachten voor 
Schildersbedrijf J. van Dijk en Zonen B.V. naar tevredenheid uitgevoerd en 
werd ook deze keer gevraagd voor dit project. Het complex wordt veelal 
bewoond door senioren dus veiligheid was een belangrijk speerpunt.

SIKA OPLOSSING
Na het schuren van de vloer bleek ook de ondervloer erg aangetast. In 
één week tijd werden de betonschades gerepareerd en werd een 3-laags 
coatingsysteem met Sikafloor®-264 aangebracht. De duurzame, anti-slip 
afwerking voorkomt gladheid bij slechte weersomstandigheden en kan 
de komende 15 jaar weer mee.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: VvE Residence Quartier du Nord
Aannemer: Schildersbedrijf J. van Dijk en Zonen B.V. 
Applicateur: Zeb den Uyl Vloerrenovatie
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Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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