ijmond content
schoorsteen & ventilatie techniek

inhoud

Middels deze brochure willen wij
u een inzage geven binnen ons ons
bedrijf. Hier staan een groot
deel van onze werkzaamheden,
serviceses en andere informatie
in. Mocht u nog vragen kunt
u terecht op onze site of bel
naar ons hoofdkantoor.
www.ijmondcontent.nl

0251 25 07 23
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stookwijzer

Geef u op voor onze reminder service! Zo wordt de jaarlijkse veegbeurt nooit vergeten!

Noord-Hollandse

Z a k e n

v ro u w e n

Maak kennis met onze werknemers. We zijn trots op ons
team wat in de afgelopen 25
jaar nauwelijks is geroulleerd!

De prijslijst van 2018/2019

Ons werkgebied bestrijkt een
groot deel van Nederland.
Dit is afhankelijk per seizoen. Bekijk de landkaart.
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VERZEKERING

Wanneer ben je nu precies verzekerd tegen een schoorsteenbrand?

Alle zakeenpartners
drachtgevers
onder

Aangesloten bij de vakorganisatie. Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond

TIP:

Zie ook de STOOKWIJZER
van de ASPB voor verandwoord stoken. Voor een gezonde leefomgeving.

certificaat

de kanalen van a’dam
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interview

opelkaar.

‘

Sabrina, Anneke sr. & Anneke jr. in het magazine
‘Noord-hollandse
Zaken
Vrouwen‘ lees op pagina 20.

weet
je mannetje
te staan

Een interview met collega Mitchel
Talsma over zijn dagen als schoorsteenveger bij IJmond Content

’

Bent u beniewd naar het
hele magazine? Laat het
ons weten! Wij sturen u
graag een exemplaar toe.

Wie zijn wij
1986
Al meer dan 30 jaar is IJmond
Content actief op het gebied van
schoorsteentechniek.
Inmiddels uitgegroeid tot
grootste schoorsteenveeg
bedrijf van Nederland!

TROTS TEAM

Meer dan 30 jaar geleden kocht Jan Thijs samen met zijn vrouw
Anneke, naast zijn huidige baan op de hoogovens in IJmuiden, een
oude werkbus, een ladder en een schoorsteenveegbostel. Jaar na jaar
werd het drukker. Toen stond het echtpaar Thijs voor de keuze om te
stoppen bij de hoogovens, met 2 kleine kinderen (van 5 en 11 jaar)
was dat best een moeilijke stap. De werkzaamheden breiden uit , het
klantenbestand werd groter en uiteindelijk kwam er personeel bij.
Een kleine 10 jaar later kwamen ook dochters Sabrina en Anneke in
dienst op kantoor. Het schriftelijke agenda boek werd ingeruild voor
een computer, de papieren
lijstjes voor Ipads
en alles werd gedigitaliseerd.
Een echt familie in
bedrijf dus!

Met een vast team, wat nauwelijks rouleert proberen wij al onze klanten
elk jaar weer zo goed mogelijk
van dienst te zijn!

‘familie in
bedrijf’
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Laat een leuke recente voor
ze achter op social media!
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henk beentjes

rody talsma

‘samen komen is

een begin,
samen blijven is
vooruitgang,
samen werken is
succes

&

’
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mitchel talsma

stephan ruijgvoorn

ricardo v wanrooy

anneke thijs sr.

sabrina thijs

anneke thijs jr.

team work
Maak kennis met al onze geweldige jongens!
Een team wat in de loop der jaren nauwelijks is geroulleerd, zijn kwaliteiten
kent en zich elke dag probeert te bewijzen.
Al onze schoorsteenvegers zijn opgeleid aan het ROC Nieuwegein tot ASPB gezel schoorsteenveger. Wij staan voor kwaliteit, vakmanschap en ervaring!
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werkgebied

O

ns werk gebied bestrijkt een groot
deel van Nederland. Dit is alleen
wel
afhankelijk
van de kandizie in
uw redio. Tevens
is dit afhankelijk
per seizoen, in de herft- en wintermaanden
is het aanzienlijk drukker en breidt ons werkgebied zich periodiek uit. Dan is het zelfs
zo druk dat wij van september tot december tevens werkzaam zijn op de zaterdagen.

De lente- en zomermaanden zijn daarentegen zijn een stuk rustiger en kunnen wij u helaas niet garanderen dat
wij op korte termijn een afspraak kunnen inplannen in uw betreffende regio.

Groen:

Behoort

tot

ons

werkgebied

Oranje: Behoort periodiek tot ons werkgebied
Rood:

Behoort niet tot ons werkgebied
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schoorsteenvegen

wa a ro m

In elk schoorsteenkanaal zit roet en
aanslag. Het doel van het vegen van het
kanaal is het roet zo veel als mogelijk te
verwijderen. De ophoping van roet kan
namelijk creosoot creëren in het kanaal.
Creosoot is een teerachtige substantie
die zich hecht aan de wanden van het
kanaal. Wanneer dit creosoot te heet
wordt kan het vlamvatten en er schoorsteenbrand ontstaan. Door het jaarlijks vegen van de schoorsteen wordt
de kans op brand dus aanzienlijk verkleind. Uiteraard ligt dit aan meer factoren dan alleen het structureel vegen.

methode
Het vegen van het schoorsteenkanaal kunnen wij op 2 manieren uitvoeren:
1. Vanaf het dak, met een touw met daaraan een nylon borstel en een kogel voor het gewicht.
2. Vanuit de leefruimte, met stokken (van 1 meter per stok) met schroefdraad, hiermee wordt de
eerste stok met daarop de nylon borstel naar boven geduwd.
Bij beide manieren plakken het stooktoestel beneden af met geschikt tape en vangen het roet op met
een krant en indien nodig een fijn stofzuiger. Hierdoor wordt het meeste roet wat naar beneden valt
direct opgezogen.

Voor het vegen van de schoorsteen kunnen wij u vragen om:
•
•
•
•

Een oude krant
Een vrij stopcontact voor onze stofzuiger
De kachel/haard moet uit staan
De werkruimte moet vrij en werkbaar zijn

Het vegen zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Uiteraard is elke situatie anders en zullen wij de
werkwijze per woning bekijken.
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FACTOREN OM CREOSOOT IN UW KANAAL
TE VERMijDEN:
Het stoken van ovengedroogd haardhout
Te zorgen voor een volledige verbranding; Stook een hoog vuur, laat het niet smeulen.
Het kanaal voorzien van een schoorsteenkap, hierdoor kan het kanaal niet inregenen.
Stoken met GTX-poeder, zie onze site voor meer informatie

Verzekering
U bent verzekerd wanneer er geen sprake is
van achterstallig onderhoud. In de meeste
gevallen is 1 keer
per
jaar
voldoende.
Hiervoor
schrijft
de
schoorsteenveger
een
een geldig bewijs met
bijgevoegd
een
certificaat i brochure. zie
hiervoor bladzijde 25

Het juiste hout is van
essencieel belang

het certificaat
is
alleen geldig in combinatie met de bon waarop
uw
gegevens
en
datum staan genoteerd.

‘

geef u op voor
onze reminder service, zo
wordt de jaarlijkste afspraak
nooit vegeten

‘

•
•
•
•

prijslijst

schoorsteen techniek
Schoorsteenvegen
Schoorsteenvegen, gem. Amsterdam
Camera inspectie
Kanaal ontstoppen
Fire master GTX
Schoorsteenkap

Per kanaal, incl. certificaat
Per kanaal, incl. certificaat en parkeertoeslag
Per kanaal, incl. rapport
Per manuur, op nacalculatie
Per pot, 500gr.
Diverse modellen

€45,€51
€160,€55,€25,Per offerte

ventilatie techniek
Ventilatie reinigen
Ventilatie reinigen
Ventiel
Ventiel
Afzuig unit
Afstandbediening t.b.v. unit
Filter set

Mechanisch systeem
WTW - systeem
Plastic
Metaal
Stork
Stork
Set per 2

€95,€125,€15,€30,€375,€150,€25,-

reiniging
Dakgoten
Dakgoten, achterstallig onderhoud
Dakkapel
Dakkapel
Dakkapel
Boeideel, trespa

Per strekkende meter
Per strekkende meter
Klein, 0/3 meter
Middel, 3/5 meter
Groot, 190 meter
Per strekkende meter, richtprijs

€4,€8,€95,€140,€190,€5,- / €15,-

Renovatie
RVS flexibele binnen voering
RVS dubbelwandig kanaal aanleggen
Schoorsteen opnieuw metselen
Schoorsteen voegen
Flexim dakmortel
Schoorsteen ontmossen & impregneren
Lood reparatie

Per offerte
Per offerte
Per offerte
Per offerte
Per offerte
Per offerte
Per offerte

De bovenstaande prijslijst is van toepassing op de tarieven van 2020/2021.
Boven genoemde prijzen zijn inclusief BTW & zijn van toepassing bij een standaard situatie.

9

camera inspectie

W

ij zijn gespecialiseerd
in het uitvoeren van
camera inspecties van
schoorsteen- en ventilatiekanalen. Dit doen
wij met behulp van
een roterende camerakop die wij van bovenaf in het schoorsteenkanaal
laten zakken. Door middel van een beeldscherm
kunnen wij de gehele staat van het kanaal bepalen
en zien of er zich binnen in het rookkanaal eventuele scheuren, lekkages of andere gebreken bevinden.
Tevens wordt er naar de diameter, lengte, structuur
en opbouw gekeken. Dit is essentieel om te constateren of u het kanaal wel of niet veilig kunt gebruiken. Na afloop van de inspectie ontvangt u van ons
een rapport waarin onze bevindingen, eventuele
situatietekening en meetresultaten. Dit kan van
pas komen bij de aan- of verkoop van een woning.
Wanneer u de de meetresultaten inzichtlijk heeft
kan ook een haardleverancier berekenen welke capaciteit houtkachel of haard aansluit op het kanaal.

waarom een inspectie
• U heeft net een nieuw huis gekocht en wilt weten of
het schoorsteenkanaal veilig te gebruiken is.
• U wilt een andere openhaard of houtkachel
plaatsen.
• U heeft een schoorsteenbrand gehad en wilt weten
of het kanaal nog veilig te gebruiken is.
• U óf uw buren ervaren tijdens het stoken rookoverlast of rooklucht.
• U wilt weten of het mogelijk is u schoorsteenkanaal te voorzien van een RVS flexibele binnenmantel
Mocht het huidige kanaal niet geschikt zijn om
op te stoken stellen wij een vrijblijvende offerte voor u op. N.a.v. een schoorsteenbrand legt
de brandweer vaak een stookverbod op, waarna
een camera inspectie een vereiste is. Indien uw
schoorsteenkanaal niet meer veilig te gebruiken
is, dan bieden wij u verschillende oplossingen.
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€160,-

het inspectie rapport

Wanneer de inspectie is uitgevoerd en de bevindingen duidelijk zijn noteren wij deze in een
rapportage.Dit rapport bestaat uit de bevindingen, denkend aan de lengte, diameter, bochten en uitmonding. De gebreken, is er creosoot, scheurvorming
of lekkage aanwezig in het kanaal. Het advies om het kanaal verder
te kunnen gebruiken in de huidige staat en een advies tot renovatie indien het kanaal zich in een dusdanig slechte staat bevindt.
Als alle bevindingen zijn genoteerd wordt er ook een situatie
schets gemaakt, zo heeft iedereen een duidelijk beeld bij de
‘loop’ van het schoorsteenkanaal. Dit is vaak essiencieel indien u een nieuwe haard wilt laten plaatsen en het kanaal wilt
renoveren door middel van een RVS flexibele binnen voering.
Zie op de rechter pagina een aantal voorbeeld schetsen.

wanneer is het inspectie
rapport belangrijk?
Het rapport zelf is belangrijk voor de verzekering. Indien u brand zal krijgen heeft u het
kanaal grondig laten checken en zal een brand
overduidelijk overmacht zijn. Of misschien wilt
u een nieuw stooktoestel aanschaffen, met het
rapport heeft de haarden leverancier een duidelijk beeld welk toestel compabel is met uw kanaal.
Uiteraard ook bij de verkoop van uw woning dient
u een geldig rapport te overhandigen aan de nieuwe bewoners dat het kanaal veilig is om te gebruiken.

R

SITUATIE SCHETS #1

SITUATIE SCHETS #2

SITUATIE SCHETS #3
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De Kanalen Van

De kanalen van Amsterdam, hiermee bedoelen wij natuurlijk
prachtige architectuur en oude panden. Maar let wel, in oude
Amsterdam hebben veel te verduren gehad. Vroeger werd er a
ten. Deze teer laag is erg brandbaar en kan niet meer met veg
kanalen in Amsterdam lek. Als u zich bedenkt hoe scheef so
hoe hun kanalen zijn gemetseld. De bouw van de Noord-Zui
panden gaan trillen en werken, hierdoor zijn er scheuren in som
kanalen ontstaan, ontstaat er rookgas lekkage. Dit kunt u som
is zeer gevaarlijk. Hierom adviseren wij om de gemetselde kan

Amsterdam

k de schoorsteenkanalen. Amsterdam is een prachtige stad met
panden zijn ook oude rookkanalen aanwezig. De kanalen in
al gestookt op olie en kolen, die heeft een teer laag achtergelagen worden weg geraagd uit het kanaal. Tevens zijn de meeste
ommige panden zijn in onze hoofdstad zal het u niets verbazen
idlijn heeft ook niet veel goed gedaan. Door het heien zijn veel
mmige rookkanalen gekomen. Wanneer er scheuren in rookms merken aan rook geur in andere ruimtes in uw woning. Dit
nalen in Amsterdam met regelmaat te controleren op gebreken.
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Horeca bedrijven
•
•
•
•
•
•
•

Starbucks / koffiebranderij, Amsterdam
V&D / La Place, Landelijk
Da portare via / pizzaria, Amsterdam (div. locaties)
Restaurant Long Island, Hoofddorp
Restaurant la Casine, Amsterdam
Restaurant de Vier Geboden, Zandvoort
‘t Portiertje, Uitgeest

overheids instellingen
•
•
•
•
•

MCA, Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar
Kennemer college Bullerlaan, Heemskerk
Kennemer college van Riemsdijklaan, Heemskerk
Zorg groep ‘t SIG, IJmuiden
Zorg groep ‘t SIG, Uitgeest

openhaarden bouwers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jos Harm BV, Amsterdam
Interschouw, Aalsmeer
Anneke Dekkers, Warmond
Schouwspel, Haarlem
Reinhoud en v/d Zwet, Haarlem - Sassenheim
Haarden centrum Alkmaar, Alkmaar
Martens haarden, Uitgeest
Schrier sfeer verwarming
Jaspers, Amsterdam
Goedbeschouwd, Haarlem
Schouwenhuys, Amsterdam
Ton van Dam openhaarden, Hoofddorp

installatie bedrijven
•
•
•
•
•
•
•
•

HRI, Zaandam
Gas control Haarlem, Haarlem
GOK, Amsterdam
Van der Berg installatie techniek,
Vos centraleverwarmingen BV, Amsterdam
Gasservice Kennemerland, Kennemerland
Gerrie Rappange, Amsterdam
Helex, Heemstede
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Woningbouw verenigingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woning bedrijf Velsen, IJmuiden
Amsterdamse Huizen Handel AHAM, Amsterdam
WUTA, Nigtevecht
Kennemer wonen, Kennemerland
Pré wonen, Heemskerk/Beverwijk
YMERE locatie; Amsterdam West
YMERE locatie; Amsterdam Noord
YMERE locatie; Amsterdam Centrum
YMERE locatie; Haarlem Noord
De Samenwerking, Amsterdam
Oostzaanse volkshuis vesting, Oostzaan
Ons Belang, Wijdenes

hotels
•
•
•
•
•

van der Valk, schiphol
Grand hotel Alkmaar, Alkmaar
Hotel de Denne, Bergen aan Zee
Sandton hotel de Nederlanden, Vreeland
The Dutch, Golfclub, Vreeland

bouw- & aannemersbedrijven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thunnissen bouw, Heemstede
Consolidated, Amsterdam
van Gelderenbouw, Amsterdam
Bouw bedrijf v/d Vlucht,
van Damme bouw, Nieuw Vennep
Metsel bedrijf de Lang, IJmuiden
Badhoevebouw, Badhoevedorp
Trendzetbouw, Amstelveen
Schnieders,
Cras verbouw en onderhoud, den Haag
BV Moesman, Haarlem
Kroon techniek, Haarlem
Timmerbedrijf Kold, Mijdrecht
Bouwbedrijf van Beuzekom, Zwanenburg
Bonarius techniek, Zwanenburg

recreatie parken
•
•
•

Schorrebloem, Zeeuws Vlaanderen
Zeveelinkhof, Wognum
Dutchten vakantieparken, Schoorl

Wij werken voor meer dan 325 VVE’s.
Deze worden niet vermeld i.v.m pricacy

RVS KANAlen

D

oor brandschade, ouderdom of rookgassen kunnen gemetselde schoorsteenkanalen lek raken. Hierdoor kan stank en zelfs rook, via de kieren
de woning binnendringen. Een RVS flexibele binnenmantel is hiervoor
de perfecte oplossing. Een RVS flexibel kanaal bestaat uit één geheel en
wordt in het bestaande schoorsteenkanaal geplaatst. De flexibele binnenvoering is in verschillende diameters leverbaar. Dit hangt af van de
benodigde diameter van uw openhaard of houtkachel en uiteraard de
maat van de schoorsteen waarin dit geplaatst gaat worden. De flexibele
binnenvoering wordt van bovenaf geplaatst. Nadat de aansluiting op het stooktoestel is gemaakt,
wordt de loze ruimte tussen het bestaande schoorsteenkanaal en de nieuwe RVS binnenmantel
opgevuld met brandwerende isolatiekorrels. Dit is om condensvorming tegen te gaan, de thermische trek te bevorderen en hiermee is het kanaal tevens brandveilig geïsoleerd en afgewerkt.
Prijzen voor het aanbrengen van een dergelijke RVS pijp, zijn op aanvraag, omdat iedere situatie anders is. Belangrijk is wel te vermelden dat ná het renoveren van het rookanaal het nog steeds nodig is het
kanaal met regelmaat te laten reinigen om de kans op schoorsteenbrand zo klein mogelijk te maken.

Wat kost
een RVS kanaal?
Voor het opstellen van een offerte op maat voeren wij bij
het opnemen hiervan altijd een camera inspectie uit. De kosten
hiervan zijn €160.- incl BTW. Dit doen wij met behulp van een
roterende camerakop die wij van bovenaf in het schoorsteenkanaal
laten zakken. Door middel van een beeldscherm kunnen wij de gehele staat van het kanaal bepalen en zien of er zich binnen in het rookkanaal eventuele scheuren, lekkages of andere gebreken bevinden.
Tevens wordt er naar de diameter, lengte, structuur en opbouw gekeken.Na afloop van de inspectie ontvangt u direct van ons een rapport waarin onze bevindingen, een eventuele situatietekening en
meetresultaten staan beschreven.Deze inspectie is essentieel
bij het opnemen van een offerte voor een RVS voering.
Dit omdat wij de exacte diameter en lengte van het kanaal moeten weten. Het kan namelijk zijn dat
de diameter versmalt of er een steen
overdwars is gemetseld.

Stap
1

Het uithollen van de
schoorsteenpot boven op het dak
in het plateau.

Aangezien elk schoorsteenkanaal anders is laten
wij hier de procedure
van de meest simpele situatie zien. Wij maken altijd
een offerte op maat.

Stap
2

De RVS flexibele
buis in het bestaande
schoorsteenkanaal trekken.
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Stap
4

Stap
3

Het uithollen en
afwerken van het kanaal
in de leefruimte.

Overige ruimtes tussen het kanaal en de
buis worden afgestort met specie en
vermuculite.

Stap
5

Er kan ook een situatie zijn zijn dat er
geen bestaand kanaal aanwezig is. Dan
wikkelen we de buis in met wamte deken.

rvs dubbelwandig
Indien uw huis niet over een bestaand schoorsteenkanaal beschikt maar u wel graag wilt
stoken kunnen wij een nieuw kanaal creëren. Dit doen wij door middel van
een RVS dubbelwandig kanaal. RVS dubbelwandige kanalen bestaan uit
elementen die opgebouwd worden. Het monteren van een RVS dubbelwandig kanaal heeft als voordeel dat deze op vrijwel elke gewenste
plek kan worden geïnstalleerd. Deze kanalen zijn standaard brandveilig geïsoleerd Met behulp van een RVS dakdoorvoer wordt
het nieuwe schoorsteenkanaal door het dak naar buiten afgewerkt. Dit kan zowel op pannen- , rieten- of platten daken.
Dit is mogelijk in de diameters 080mm t/m 400mm in RVS
of RVS gepoedercoat zwart.

wanneer is een rvs
dubbelwandig kanaal
aanleggen mogelijk?

roest - vrij - staal

DW

Een nieuw RVS dubbelwandig kanaal aanleggen is bijna in elke woning mogelijk. Of het nu
gaat een nieuwbouw woning waar nog geen kanaal aanwezig is of een bestaande woning welk
huidig schoorsteenkanaal niet meer gebruikt
kan worden. De loop van het RVS kanaal dient
wel conform het regelement en voorwaarde te zijn;
geen horizontale lengtes, geen 90 graden bochten,
het kanaal moet boven de nok uitsteken en op een
brandveilige locatie worden gemonteerd. Omdat het
kanaal zowel binnen- als buitenshuis aangelegd kan worden komen wij zelden een situatie tegen waar een rvs dubbelwandig kanaal niet gerealiseerd kan worden. Aangezien elke woning
en stooktoestel anders is kunnen wij hier helaas geen standaard (meter)
prijs voor geven, mocht u geïnteresseerd zijn in een RVS dubbelwandig kanaal komen wij graag vrijblijvend langs voor het opnemen van een offerte.

Geen kanaal?
Geen probleem!
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schoorsteen Metselen

M

ocht
de
schoorsteen in
een
dus
d a n i g
slechte staat zijn kunnen
wij de gehele schoorsteen (of
deels) opnieuw opmetselen.
Bij het geheel opnieuw opmetselen
van een schoorsteen doen wij dit van lood tot plateau. Er komt dan ook meer bij kijken dan men in
de eerste instantie denkt. Een perfect symmetrische
schoorsteen, gemetseld op nieuwe loodslabben is dan
ook een moeilijke klus. Dit vergt veel ervaring en
vakmanschap. Indien nodig moet uiteraard de
oude schoorsteen eerst gedemonteerd en gesloopt worden. Vervolgens wordt er nieuw lood
ingebracht, hierop wordt de
schoorsteen opnieuw opgemetseld. afgewerkt met afwaterend plateau, uitmondingen

en schoorsteenpotten met schoorsteenkappen.
Het opnieuw opmetselen van de schoorsteen biedt
als voordeel dat de schoorsteenpijp (het kanaal)
ook volledig vernieuwd kan worden. Vroeger deed
men dit door middel van de schoorsteen op te metselen met vuurvaste stenen en vuurvaste specie.
Tegenwoordig
zijn
de
kanalen
voorzien
van
een
RVS
binnen
pijp.
De nieuwe schoorsteen wordt dus als
het ware om het kanaal heen gemetseld
waardoor dit perfect op elkaar aansluit.

Op een oude woning staat een oude
schoorsteen! vraag vrijblijvend een offerte aan
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zakenvrouwen

Schoorsteen- en ventilatietechniek mannenwerk? Tja, door de bank genomen natuurlijk wel, maar bij IJmond Content in Heemskerk staan de vrouwen net
zo goed hun mannetje. Waar Jan Thijs 30 jaar geleden zijn onderneming in deze
branche oprichtte, zijn echtgenote Anneke (50) en dochters Sabrina (29) en Anneke (25) een steeds grotere rol in het succesvolle familiebedrijf gaan spelen.
Jan Thijs startte zijn werkzaamheden ooit in de particuliere markt en al gauw kwamen daar ook
opdrachtgevers als bouw- en aannemersbedrijven, Verenigingen van Eigenaren, horecagelegenheden, overheidsinstellingen en woningbouwverenigingen bij. Door de jaren heen is IJmond
Content uitgegroeid tot totaaldienstverlener op het gebied van renovaties van daken, nokvorsten en schoorstenen, het reinigen van dakgoten en de renovatie van oude schoorsteenkanalen.

Paplepel
De dochters Thijs kregen het vak met de paplepel ingegoten, maar waren altijd vrij in de keuze van hun carrière. Inmiddels is ook de de koude kant inmiddels besmet is geraakt met ‘het IJmond Content-virus’. “Mijn
man Michael werkt al ruim tien jaar in het bedrijf waar hij is gespecialiseerd in particuliere projecten en renovaties”, zegt Sabrina en Anneke vult aan: “Serkan heeft zijn baan bij de recherche uiteindelijk ingeruild om
ook bij ons in te stappen. Ik ben onredelijk kritisch op hem, maar ook supertrots. Want met zijn goeie babbel is
hij dé man voor het onderhouden van onze contacten bij instellingen en bedrijven. Ook bezoekt hij potentiële nieuwe klanten om onze focus nog meer te kunnen verleggen naar grootschalige projectmatige reiniging.”

Strakke afspraken
Een gemotiveerd team van trouwe medewerkers completeert de bezetting bij IJmond Content. Stuk
voor stuk gediplomeerde vakmensen die in het familiebedrijf passen. “Niet alleen onze meiden hebben allebei een heerlijke dochter, maar ook onze personeelsleden hebben inmiddels een gezin”, legt Jan
Thijs’ echtgenote Anneke uit. “Zij zijn met ons meegegroeid, want velen liepen op hun twaalfde jaar al
folders voor ons. We hebben ze allemaal in vaste dienst. Met zijn allen vormen we een hecht team.”
Zelf zijn de charmante Thijs-vrouwen verantwoordelijk voor zaken die uiteenlopen van public relations, ICT, het uitbrengen van offertes, het klantencontact en de facturatie.
“Met z’n allen staan we voor kwaliteit, transparantie, strakke afspraken en service.”

Benieuwd naar het hele magazinge?
Wij sturen er graag een naar u op!
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‘I can’t

but we
can! ’

say
cheese!

flexim dakmortel

D

oor weersinvloeden kan het cement worden
aangetast waarmee uw nokvorsten vastliggen. Dit
leidt veelal tot lekkage. Om dit voor te zijn of tegen
te gaan, gebruiken wij Flexim dakmortel. De huidige nokvorsten worden ontmost en ruw gemaakt met
staalborstels. Verkrijgbaar in verschillende kleuren,
is blijvend elastisch en waterafstotend. Ook wanneer er al een lekkage
aanwezig is kan dit vaak verholpen worden met Flexim dakmortel. De mortel is in diverse kleuren
verkrijgbaar, aan te passen aan de kleur van uw dak.

Verkrijgbaar
in verschillende
kleuren, is blijvend
elastisch & waterafstotend!
vraag vrijblijvend een
offerte aan!

r
o
o
V

Na

methode

Bestaande mortel wordt zoveel als
mogelijk verwijderd. Vervolgens
wordt de oppervlakte ontmost en
ruw gemaakt met staalborstels. De
huidige nokvorsten worden opnieuw
vastgelegd met flexim dakmortel.
Het is niet mogelijk noch noodzakelijk alle mortel te verwijderen. Indien
wij dit wel zouden doen is de kans
groot dat de nokvorsten zullen breken.

waarom?
•
•
•
•
•

Lekkage aan dak
Veroudering aan dak
Zicht aan dak
Levensduur nokken
Renovatie van dak
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‘

Ik ben nu 3 jaar werkzaam bij Ijmond Content. Eerst zou ik
naar de Corus in Wijk aan Zee
gaan. Mijn broer Rody werkeen hecht team is te al een jaar bij IJmond Content en adviseerde me om een
de basis van een
aantal dagen mee te lopen als
goed bedrijf
schoorsteenveger. Dit beviel me
ontzettend goed! Toen ik eenmaal
me rijbewijs had en een tijd als ‘tweede man’ was mee gegaan, zit ik nu alleen
op een auto. Inmiddels zijn we 3 jaar verder
en ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.
We zijn nu met een ploeg van ongeveer
17 man, het is altijd gezellig. Een hecht
team is de basis van een goed bedrijf!

mitchel;

’

Veiligheid voor alles!

Het dak op gaan was voor mij geen probleem.
Wanneer je last heb van hoogtevrees is deze
baan niet voor je weggelegd! Maar uiteraard
gaat veiligheid voor alles. Gelukkig kunnen
de meeste moderne haarden en kachels tegenwoordig van onderaf geveegd worden en
hoeven niet meer bij elke klus het dak op.

Elke dag is anders
Het leukste vindt ik de diversiteit, elke klus en
elke klant is anders. Hierdoor is geen enkele dag
het zelfde en ontstaat we nooit een werksleur!
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stookwijzer
Bewaren
Bewaar het hout onder een afdak
waar de wind er niet bij kan en het
beschut is tegen regen. niet met plastic afdekken. Stapel het losjes. Stapel
niet vanaf de grond. Beschimmeld
hout niet stoken, maar laten drogen

Schakel een
vakman in

Waar rook is...
Donkere rook uit de schoorsteen betekent een onvolledig verbrandingsproces. Vlammen zijn oranje en flakkeren instabiel, oorzaak; een slecht trekkende schoorsteen, te weinig lucht toevoer of te vochtige branadstof.
Witte of kleurloze rook betekent dat het verbrandingsproces goed verloopt, de vlammen zijn helder en gelijkmatig.

Doven
•
•
•

Doof het vuur niet uit door de luchttoevoer af te snijden.
Gooi het laatste uur geen nieuwe brandstof op het vuur.
Laat een actief vuur nooit onbeheerd achter.

Koop een kachel met energielabel A+
of A++ bij een erkende detaillist. Laat 1
maal per jaar de schoorsteen vegen door
een ASPB aangesloten bedrijf. Deze kunnen U adviseren bij stookproblemen.

de buren
Overleg met de buren als zei hinder
hebben van uw openhaard of houtkachel. Misschien kan de uitmonding
van uw kanaal worden aangepast.

gezondheid
Hebben huisgenoten of naaste buren
gezondsproblemen (ademhaling, bronchitis, astma) stook in zo goed mogelijk
overleg. Ventileer de woning tijdens
het stoken en zet de raam op een kier.

Schoon
Hout moet schoon en gekloofd zijn.
Stook nooit met behandeld hout.

Houtsoort
In loofhout zit geen hars; is daarom beter geschikt dan naaldhout.

afmetingen
Dikte: 8á10 cm
Lengte: 25á30 cm

Doseren
Raadpleeg de instructie van de fabrikant.

Vochtigheid
Hout moet droog zijn. Koop daarom altijd hout bij een specialist.
U kunt dit nakijken d.m.v. een vochtmeter of herkennen aan scheuren en
loszittend schorst.
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IJmond
Content

IJmond Content
schoorsteen- & ventilatietechniek
gevestigd te Heemskerk
k.v.k. nummer: 34099912

Uitgegeven door:

Wanneer de schoorsteen is geveegd ontvangt
u van ons een certificaat. Dit certifi-caat is
geldig in combinatie met de bon die u van
de schoorsteenveger heeft ontvangen, is een
geldig bewijs voor brandweer- en verzekering.
Zonder de uitgegeven (hand geschreven) bon inclusief datum en adres gegevens is dit certificaat ongeldig. Dit
is een kopie en geen geldig certificaat.

Geldig bewijs voor
brandweer- & verzekering

Certificaat

w w w. i j m o n d c o n t e n t. n l
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