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Pierik Stukadoorsbedrijf: perfecte afwerking door
betrokken vakmensen
Voor elke wand- of plafondafwerking
kan men terecht bij Pierik Stukadoorsbedrijf. Desgewenst kan het
familiebedrijf uit Hattem en
Zwartsluis ook de complete afbouw
verzorgen, inclusief vloeren en tussenwanden. Zowel particulieren als
aannemers vertrouwen op de eerlijke
en transparante aanpak van de broers
Henrich en Herald Pierik. ‘Bij ons
komt men niet voor onaangename
verrassingen te staan.’

H

et stukadoorsbedrijf werd in 1985
opgericht door Rieks Pierik in
Wapenveld. In 2005 namen zijn
zonen Henrich en Herald het bedrijf over.
Beiden waren toen reeds jaren actief in de
onderneming. Nog steeds werken zij
dagelijks mee in het stukadoorswerk in de
weidse regio. Samen met de zeven vaste
medewerkers bedienen zij een grote diversiteit aan klanten. Opvallend is dat Pierik
Stukadoorsbedrijf ook klanten heeft ver
buiten de vestigingslocaties in Hattem en

Henrich en Herald Pierik.

Volgens Pierik komt het in het werkgebied
van zijn bedrijf regelmatig voor dat particulieren een kavel grond kopen om daar
zelf een huis op te laten bouwen. ‘Zo’n

huis wordt dan casco opgeleverd, waarna
wij de wand- en plafondafwerking doen
en, wanneer dat gevraagd word, ook de
vloeren.’

Lijst- en sierwerk draagt bij aan de uitstraling en sfeer van een gebouw.

Zwartsluis. Herald Pierik vertelt: ‘We
doen alles in wand- en plafondafwerking
en naar wens ook complete afbouw.
Tegenwoordig is de trend om wanden en
plafonds glad af te werken, zodat er
gemakkelijk kan worden gesaust. Maar
we doen bijvoorbeeld ook spuitwerk of
brengen lijstwerk en sierpleisters aan.
In het laatste geval gaat het vaak om restauratiewerkzaamheden in monumentale
panden, maar ook in nieuwbouw kan lijsten sierwerk bijdragen aan de uitstraling
en sfeer van een gebouw’, aldus Pierik.
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Dankzij de zeven eigen bedrijfsbussen, steigers en materialen, kunnen opdrachten flexibel
worden aangenomen.
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Specialisatie in buitengevels
Het verzorgen van stucwerk voor buitengevels is
een specialiteit van Pierik
Stukadoorsbedrijf. Dankzij de grote ervaring op
dit gebied wordt de onderneming hiervoor regelmatig gevraagd tot ver buiten de eigen provincie.
Herald Pierik: ‘Buitenwerk is een vak apart.
De afwerking moet van het allerhoogste niveau
zijn, omdat je alles meteen ziet. Voor ons geen
probleem. Wij zijn al eens gevraagd voor een klus
in Utrecht, waar zes andere stukadoorbedrijven
niet waren geslaagd.
Kijk, dat is toch een bewijs van onze kwaliteit.
Buitenstucwerk wordt door ons in elke gewenste kleur en structuur op de gevel aangebracht. Ook is het mogelijk om afbeeldingen en/of lijstwerk aan te brengen.’

Particulieren en aannemers
Of het nu gaat om reparatie, restauratie,
renovatie, uitbreiding of nieuwbouw; geen
klus is voor de doorgewinterde vaklui van
Pierik Stukadoorsbedrijf te groot of te
klein. Dankzij de zeven eigen bedrijfsbussen, steigers en materialen, kunnen
opdrachten flexibel worden aangenomen.
Pierik: ‘We beschikken over een tweetal
opslagruimtes in Zwartsluis en Hattem.
Onze luchtgeveerde bussen zijn specifiek
toegerust voor het vervoer van pallets tot
1300 kg. Dat betekent dat wij onze materialen en gereedschappen altijd droog achter in de eigen bus vervoeren en opslaan.’

Niet alleen particulieren zijn klant, maar
ook aannemers; van groot tot klein. Pierik
Stukadoorsbedrijf werkt zodoende niet
alleen aan woningen, maar ook aan
bedrijfsgebouwen, scholen en agrarische
opstallen. Pierik: ‘We hebben onder meer
gewerkt aan basisscholen in Hattem, Epe,
Wezep en Zwolle. En aan gevangenissen in
Lelystad en Zwolle. Ook in kazernes wer-

ken we veel, waaronder die in Harderwijk,
Apeldoorn, Harskamp en Amsterdam.’

Eerlijke offerte
Aan elke opdracht gaat een vrijblijvende,
transparante én volledige offerte vooraf,
zegt Pierik. ‘Mensen komen bij ons niet
voor verrassingen te staan door allerlei
meerwerk. Onze offerte is compleet.
Bovendien zijn we altijd goed bereikbaar
en, heel belangrijk, komen we na wat we
afspreken. We bouwen dus niet een steiger
op in een kamer, om vervolgens een week
niets van ons te laten horen. We zijn eerlijk
en rechtdoorzee.’
Pierik Stukadoorsbedrijf is aangesloten bij
de ESA en de NOA. De standaard garantietermijn op het stucwerk is tien jaar.
Pierik: ‘We hebben veel vaste opdrachtgevers, een aantal zelfs al meer dan 15 jaar.
En ook als er een keer iets mis gaat – en
dat gebeurt overal wel eens – lossen we
het probleem snel en naar tevredenheid
op. Een slechte naam heb je zomaar.
Een goede naam bouw je op over vele
jaren…’

Tegenwoordig is de trend om wanden en plafonds glad af te werken, zodat er gemakkelijk
kan worden gesaust.
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Pierik Stukadoorsbedrijf bv
Leliestraat 47
8051 CX Hattem
Tel.: (038) 4448066
Mobiel: (06) 22240127
Fax: (038) 4449905
E-mail: info@pierik-stuc.nl
Website: www.pierik-stuc.nl
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