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ONDER DE BEZIELENDE LEIDING VAN DE GEBOREN EN GETOGEN DORDTENAAR TOMMIE NIJHOFF, LEVERT HET ALLROUND 
SCHILDERSBEDRIJF AL VANAF 1997 TOPKWALITEIT SCHILDERWERK AF TOT VOLLE TEVREDENHEID VAN DE TALLOZE 
TROUWE OPDRACHTGEVERS. DE VEELZIJDIGHEID VAN HET BEDRIJF WORDT HIERONDER BESCHREVEN. VANZELFSPREKEND 
WORDT UITSLUITEND GEWERKT MET VAKLIEDEN DIE TROTS WILLEN ZIJN OP EEN FRAAI EN DUURZAAM EINDRESULTAAT. 
OM DE KOSTEN IN DE HAND TE HOUDEN WORDEN DE OVERHEADKOSTEN VAN HET BEDRIJF LAAG GEHOUDEN. ER WORDT 
UITSLUITEND GEÏNVESTEERD IN VAKMANSCHAP EN IN MOOIE DUURZAME SCHILDERPRODUCTEN. MET ELF VAKLIEDEN 
KAN DE IMMER GOED GEVULDE ORDERPORTEFEUILLE UITSTEKEND BEDIEND WORDEN. HET ECHTPAAR NIJHOFF HEEFT DE 
TOUWTJES STEVIG IN HANDEN EN ZORGEN VOOR KWALITEIT EN CONTINUÏTEIT.

Tommie Nijhoff en Rob Purper 
voor het monumentale Hotel 
Bellevue Groothoofd.

Rob Puper van Stad & Land NVM Makelaars is een 
opdrachtgever van het eerste uur en altijd tot zijn volle 
tevredenheid. “Ons makelaarskantoor streeft altijd naar het 
leveren van een kwaliteitsdienst en zal derhalve ook onze 
cliënten altijd in vol vertrouwen doorverwijzen naar Tommie 
Nijhoff. Een van de pareltjes in het oeuvre van Nijhoff 
is het onderhoud van het monumentale Hotel Bellevue 
Groothoofd te Dordrecht. Het schilderwerk aan dit pand 
en overige panden zullen wij dan ook in de toekomst blijven 
toevertrouwen aan T. Nijhoff Schildersbedrijf.”

T. NIJHOFF SCHILDERSBEDRIJF    Latourpad 2, 3311 KM Dordrecht          078-6170282          www.nijhoff-schilders.nl         info@nijhoff-schilders.nl

GESPECIALISEERD IN VELE 
DISCIPLINES
De kracht van T. Nijhoff 
Schildersbedrijf zit hem met name in 
de kwaliteit en veelzijdigheid, stelt de 
eigenaar. “Schilderen is een rekbaar 
begrip. Hoe netter, hoe duurzamer. Het 
gaat om bescherming en om esthetica. 
Ik kom wekelijks bij nieuwe klanten 
over de vloer om de mogelijkheden te 

bespreken en advies uit te brengen. 
Gedurende en tijdens een project 
besteed ik ook altijd veel aandacht aan 
kwaliteitscontrole. Naast particulieren, 
aannemers en beleggers werken 
we ook aan restauratieprojecten 
zoals kerken, diergaarde Blijdorp, 
de Dordtse rechtbank en het pand 
van Hotel Bellevue. De meest 
uiteenlopende projecten zijn en 
worden door ons uitgevoerd. Naast 
onze schilderwerkzaamheden zijn 
we gespecialiseerd in stukadoren, 
behangen, glaszetten, wandafwerking, 
restauratie en hout- en marmerimitatie. 
Eén van mijn vaklieden behoort tot de 
top van de hout- en marmerimitators 
in de Benelux. Dit is mogelijk op de 
meest uiteenlopende ondergronden en 
niet van echt te onderscheiden.” Bij 
houtimitaties worden luxe decoratieve 
houtsoorten als mahonie, eiken en 
teak geïmiteerd. Deze technieken 
worden hoofdzakelijk toegepast bij 
monumentale panden, kerken en 
landhuizen, maar ook bij openbare 
gebouwen, horecagelegenheden en zelfs 
bij particulieren is er steeds vaker vraag 
naar. Marmerimitaties kennen hun 
toepassingen op onder meer kolommen, 
lambriseringen en kunstobjecten.

IEDER WERK IS EEN MOOIE 
UITDAGING
Eén van de leukste aspecten van 
zijn vak vindt Nijhoff het feit dat hij 
op de meest uiteenlopende plekken 
komt. “Van de ambtswoning van de 
burgemeester tot aan het stadion van 
FC Dordrecht en overigens de wijde 
omgeving van Dordrecht. Elk werk 
is een uitdaging. Als schilder moet 
je best wat aanpassingsvermogen 
hebben. Mijn medewerkers beschikken 
daarover. Ik krijg van opdrachtgevers 
regelmatig te horen dat ik leuke, 
goede, vakkundige mannen in dienst 
heb. Dat maakt mij trots. Ik heb 
er in januari voor gekozen om één 
van mijn medewerkers, Domenico 
Rizzo, meer verantwoordelijkheden 
te geven. Hij is bij mij opgeleid en 
kent de bedrijfscultuur door en door. 
De stabiliteit van het bedrijf wordt 
daardoor nog meer gewaarborgd.”

T. NIJHOFF SCHILDERSBEDRIJF: 
VEELZIJDIGHEID 
MET KWALITEIT
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