GROOTHANDEL ZANDVOORT SPECIALIST IN SPUITAPPARATUUR

‘Schilders krijgen
optimale
begeleiding’
De firma Zandvoort in Rijssen is sinds de start in 1996 uitgegroeid van een erkend
schilders- en spuitbedrijf tot een niet-merk gebonden verfgrossier in Oost-Nederland.
“We onderscheiden ons vooral als specialist in spuitapparatuur en geven schilders
hierin optimale begeleiding”, aldus Wim Zandvoort.
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andvoort Verf en Spuitapparatuur is
het bedrijf van vader Wim en zoon Bart
Zandvoort. Tot hun teleurstelling blijft
de grote doorbraak van spuitapplicatie in de
schildersbranche voorlopig nog uit. “Er zit
weliswaar groei in, maar veel schilders zitten
nog te vast aan het traditioneel schilderen.
Dat komt mede door de fabels die bestaan
over spuitapplicatie. Zoals de kritiek dat het
afplakken zoveel tijd kost. Vaak een gezochte
reden om nieuwe techniek en dus het onbe-

kende, buiten de deur te houden. We horen
ook vaak van schilders dat er buiten niet kan
worden gespoten in verband met spuitnevel
die in de naaste omgeving kan neerdalen.
Onzin. Buitenspuitwerk zonder spuitnevel is
namelijk prima mogelijk. Daarvoor is de juiste
machine nodig die goed is afgesteld, de juiste
spuittip en de juiste verf. In feite kun je dan,
bij wijze van spreken, in je zondagse pak gaan
staan spuiten!”

Wim (links) en Bart Zandvoort in hun groothandel: "Onze focus ligt vooral op spuitapparatuur.
Daarnaast bieden we verf, behang en non-paint."
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Ervaring
Zandvoort is een ervaringsdeskundige in
de verfbranche. Na de LTS (Schilderen) volgde
hij de schildersopleiding Gezel. Aansluitend
de opleiding tot leraar Bouwkunde met als
hoofdvak Oppervlaktebescherming aan de
HTS te Enschede. Als leraar bouwkunde was
hij werkzaam op een school en leidde hij
jonge schilders op tot aspirant Gezel en Gezel
Schilders. Na enkele jaren maakte Zandvoort
de overstap naar Drywood Coatings om er
verftechnisch adviseur te worden. Zes jaar
later, in 1996, besloot hij een schildersbedrijf
in Rijssen te beginnen.
Center Parcs was destijds een van zijn
grootste klanten. Voor hen deed hij veel schilderwerk in hun vakantieparken in binnen- en
buitenland. “Ook mijn industriële spuiterij,
waarin hout voor de bouw werd gespoten,
draaide goed. Ik had toentertijd zo’n twintig
mensen in dienst”, kijkt Zandvoort terug. Na
verloop van jaren besloot hij de spuiterijtak
af te stoten en zich volledig te concentreren
op het schildersbedrijf. Zoon Bart draaide
inmiddels ook mee in de zaak. “Beide hebben
we veel affiniteit met spuitapparatuur en dat
groeide uit tot een belangrijk specialisme”,
zegt Zandvoort.
Groothandel
Vader en zoon Zandvoort merkten dat er
in de schildersbranche steeds meer behoefte
ontstond naar kennis, oftewel een goede advisering, op het gebied van verven en spuitapparatuur. Dat bracht hen er in 2016 toe om het
schildersbedrijf te transformeren tot groothandel. Sindsdien heten ze Zandvoort Verf
en Spuitapparatuur. Naast het leveren van
verf is hun belangrijkste tak het leveren van
spuitapparatuur. “Zo zijn we in Nederland
importeur van IBK, pneumatische airless
pompen uit Duitsland”, zegt Bart Zandvoort.
“Deze worden vooral gebruikt voor industriële
toepassingen. Onder meer houtbewerkingsbedrijven, aannemers, maar ook schilders met
spuiterijen zijn goede afnemers.”
“Voor regulier schilderwerk zijn we in onze
regio dealer van het merk Airlessco. Naast alle
typen elektrische plunjerpompen leveren wij
alle accessoires zoals verlenglansen, spuittips en andere onderdelen. Wij verkopen op
aanvraag ook spuitapparatuur van de merken
Graco, Wagner en Titan. Klanten kunnen
verder bij ons terecht voor verf, behang en
non-paint.”
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