






WIJ ZIJN JANSSEN DE JONG 
ONDERHOUDPLUS



WIJ ZORGEN MET ONZE ACTIVITEITEN OP 
HET GEBIED VAN VERBETEREN, 
VERDUURZAMEN EN VEILIGSTELLEN VOOR 
TOEKOMSTBESTENDIG VASTGOED. 
PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR 
BEWONERS VINDEN WE BELANGRIJK. 
DAAROM DOEN WE ER ALLES AAN OM DE 
WERKZAAMHEDEN ZO EFFICIËNT MOGELIJK 
TE LATEN VERLOPEN. 
WIJ WERKEN MET EEN GLIMLACH AAN DE 
GLIMLACH VAN ALLE BETROKKENEN. 



OMZET 2019
€ 353 MILJOEN
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VISIE
We doen meer dan onderhoud alleen en zetten altijd een 
stap extra. Dat is de Plus in OnderhoudPlus. We tonen 
lef, zijn oplossingsgericht en grijpen kansen. We 
geloven dat voor verdergaande efficiëntie en 
effectiviteit in processen buiten de kaders gedacht moet 
worden. We stippelen de beste route uit en nemen hierin 
het voortouw. Expertise en ervaring vormen hierbij onze 
kracht. 

We nemen verantwoordelijkheid. Altijd staat hierbij onze 
visie centraal: samen met u de beste oplossing 
realiseren. We luisteren goed naar uw eisen en wensen 
en sturen continu op innovatieve en duurzame 
energetische oplossingen. Onze eigen allround 
vakmensen werken hierin samen met waardevolle 
co-makers. 

Al onze activiteiten vinden plaats in bewoonde staat. 
Communicatie met bewoners is daarom essentieel. 

Onze kernactiviteiten zijn verdeeld in Verbeteren, 
Verduurzamen en Veiligstellen. 

Verbeteren 
Onderhoudswerkzaamheden, 
24/7 serviceverzoeken, keuken-, 
badkamer- en toiletrenovaties en 
mutatieonderhoud. We pakken het 
adequaat aan en lossen storingen en 

klachten snel op, zodat bewoners geholpen worden 
en uw vastgoed weer functioneert zoals het bedoeld 
is. Hierin ontzorgen we u compleet, door processen 
uit handen te nemen en verregaande automatisering. 
We staan 24/7 klaar om spoedmeldingen op te lossen. 
Met vraaggestuurd onderhoud en mutatieonderhoud 
verbeteren we het comfort van de woningen zodanig dat 
het weer voldoet aan de huidige maatstaven. 
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Verduurzamen
Aan de hand van verschillende 
scenario’s brengen we in kaart welke 
maatregelen het beste passen bij 
de opgave en uw ambities. Door het 
aanpakken van de energetische schil, 

verbeteren we de Energie Index. Gecombineerd met 
vernieuwbouw kunnen we tegelijkertijd het comfort, de 
functionaliteit, de veiligheid en esthetica van het pand 
vergroten. We geven een nieuw leven aan uw bestaande 
complex en nutten de bedrijfswaarde volledig en op een 
circulaire wijze uit. 
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in transformatie 
van panden die hun functie hebben verloren. We  
transformeren deze tot eigentijdse woongebouwen met 
de normen van nu, waarbij karakteristieke elementen 
bewaard kunnen blijven.

Veiligstellen
We voeren werkzaamheden uit op 
het gebied van brandpreventie, 
inbraakpreventie en het 
levensloopbestendig maken van 
uw vastgoed. Uiteraard volgens de 

geldende regelgeving en procedures. Onze pragmatische 
oplossingen zorgen ervoor dat u en uw bewoners niet 
worden blootgesteld aan onnodige risico’s. Door middel 
van onze WMO- en toegankelijkheidsmaatregelen kunnen 
bewoners met de juiste hulpmiddelen en voorzieningen 
langer zelfstandig veilig in hun huis blijven wonen. 

Op deze manier bieden we u een totaalpakket voor de 
toekomstbestendigheid van uw vastgoed.
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en ca. 16.000 service-
meldingen in 2019

BEWONERS-
TEVREDENHEID

REPARATIE-
ONDERHOUD84

VRAAG 
GESTUURD 
ONDERHOUD 
671

MUTATIE-
WONINGEN
630

8.215 WONINGEN IN 
DAGELIJKS ONDERHOUD
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526 WONINGEN
PER JAAR

ENERGETISCHE OPLOSSINGEN

woningen per jaar

Gemiddelde 
energielabel 
verbetering

ca. 3.100 
woningen 
in 2019

169

3
21

STAPPEN

WMO-
AANVRAGEN
36

Vernieuwbouw



VERBETEREN



WIJ ONTZORGEN U DOOR REGIE TE 
HOUDEN OP HET VERBETERPROCES. ONZE 
PIJLERS: ONE CALL DOES IT ALL EN FIRST 
TIME FIX. ONZE ALLROUND VAKMENSEN EN 
GESELECTEERDE CO-MAKERS ZORGEN ER 
MET BEHULP VAN ONZE GEAVANCEERDE, 
GEKOPPELDE SYSTEMEN VOOR DAT U 
DOELGERICHT GEHOLPEN WORDT. HET 
PROCES VERLOOPT SNEL EN EFFICIËNT, WAT 
TEVENS KOSTEN REDUCEERT. 



verbeteren



Ketensamenwerking voor Wonen Limburg, gericht op 
serviceverzoeken, het vraaggestuurd binnenonderhoud 
(VGBO), zoals keukens,badkamers en toiletten en het  
mutatieonderhoud.

We zijn pioniers op het gebied van ketensamenwerking 
met vergaande automatisering en standaardisering in 
verantwoordelijkheden, VGBO-eenheidsprijzen, een 
afkoopregeling en een basishandboek kwaliteit. We 
scoren hoog op huurderstevredenheid.

NOORD-LIMBURG

NIET PLANMATIG
ONDERHOUD

 Opdrachtgever Wonen Limburg
 Uitvoering 2013 - heden
 Programma 4.167 verhuureenheden
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verbeteren



NOORD-LIMBURG

NIET PLANMATIG 
ONDERHOUD
Ketensamenwerking voor woningcorporatie Nester, 
gericht op serviceverzoeken, vraaggestuurd 
binnenonderhoud (VGBO), zoals keukens, badkamers en 
toiletten en het mutatieonderhoud.

We voeren per 3 februari 2020 het Niet Planmatig 
Onderhoud (NPO) uit voor circa 2.100 woningen van 
woningcorporatie Nester (voorheen WoonGoed 2-Duizend 
en Woningstichting Domus) in Reuver, Beesel en Venlo. 
Deze opdracht is voor een periode van minimaal vijf jaar, 
waarbij het reparatieonderhoud (grotendeels) en het 
huurdersabonnement is afgekocht. 

 Opdrachtgever Nester
 Uitvoering 2020 - heden
 Programma 2.100 verhuureenheden
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verbeteren



BRABANT/ LIMBURG

NIET PLANMATIG 
ONDERHOUD
Het dagelijks onderhoud voor 1.748 woningen van 
Mooiland in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. 

Onze dagelijkse onderhoudswerkzaamheden voor het 
kerngebied van Mooiland zijn geformaliseerd in een 
Resultaat Gerichte Samenwerkingsovereenkomst (RGS). 
Het betreft hoofdzakelijk mutatieonderhoud. Daarnaast 
storingsonderhoud en refits van keuken, badkamer en 
toilet.

 Opdrachtgever Mooiland
 Uitvoering 2018 - heden
 Programma 1.748 woningen
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verbeteren
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HENGELO

PLANMATIG 
ONDERHOUD
Groot onderhoud voor Welbions aan 152 woningen in de 
Helenastraat in Hengelo. 

De werkzaamheden omvatten onder meer het 
projectmatig vervangen van de badkamer-, toilet- en 
keukeninrichting en het aanleggen van mechanische 
ventilatie. Daarnaast worden de woningen voorbereid om 
aan te sluiten op het warmtenet van gemeente Hengelo.

 Opdrachtgever Welbions
 Uitvoering 2020
 Programma 152 grondgebonden woningen
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verbeteren



 Opdrachtgever Woonwenz
 Uitvoering 2015
 Programma 45 woningen

Complete renovatie van 45 jaren dertig woningen voor 
woningcorporatie Woonwenz. 

Het betrof het verfraaien van de woningen en beter 
afstemmen op de huidige woonwensen. Tevens zijn 
energiebesparende maatregelen getroffen waardoor de 
energielasten sterk zijn gereduceerd. De bewoners 
konden ook binnen werkzaamheden uit laten voeren, 
zoals nieuwe plinten, binnendeuren, het realiseren van 
een extra slaapkamer op zolder of het vergroten van de 
badkamer. Door realisatie van een modelwoning kregen 
bewoners vooraf een goed beeld van de plannen. 

VENLO

METAMORFOSE 
WONINGEN
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verbeteren



 Opdrachtgever Wonen Limburg
 Uitvoering 2020- 2021
 Programma 279 woningen

Renovatie van 279 badkamers in Venray op basis van een 
droogbouwsysteem, bestaande uit een innovatief wand-, 
vloer- en plafondsysteem in samenwerking met Jongen 
Bouwpartners en Raedts.

Toepassing van dit systeem in een bewoonde situatie 
levert veel voordelen op. De huurder heeft minder 
geluids- en stofoverlast en de renovatie wordt in kortere 
tijd gerealiseerd. Dit is tevens voor de eigenaar gunstig 
i.v.m. een hoge klanttevredenheid en lagere investerings-
kosten. Resultaat is een moderne, duurzame badkamer 
die voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. 

VENRAY

RENOVATIE 
BADKAMERS
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VERDUURZAMEN



WE MAKEN ONS STERK VOOR HET 
BEHOUDEN EN VERDUURZAMEN VAN 
GEBOUWEN. WE VOORZIEN ZE VAN NIEUWE 
GLANS OF GEVEN ZE EEN NIEUW LEVEN. 
OMDAT GEBOUWEN MARKANTE 
HERKENNINGSPUNTEN ZIJN, OM 
KAPITAALVERNIETIGING TE VOORKOMEN EN 
DUURZAAM MET ONZE AARDE OM TE GAAN. 
WE REALISEREN MET ENERGIEBESPARENDE 
MAATREGELEN MINDER CO₂-UITSTOOT, MEER 
COMFORT ÉN LAGERE WOONLASTEN.



verduurzamen



VENRAY

VERNIEUWBOUW
TEDDERSTRAAT
Energetische verbeteringen aan 120 portieketage-
woningen in tien blokken, waardoor het energielabel is 
verbeterd van C naar A+.  

De daken zijn vernieuwd in aluminium felsdak met een Rc 
van 6,0 m2K/W inclusief zinken hemelwaterafvoeren en 
voorzien van zonnepanelen. We maakten een buitengevel-
isolatiesysteem met stucwerkafwerking in verschillende 
kleuren, brachten kunststof kozijnen met HR++ beglazing 
aan en vervingen bestaande balkons door nieuwe prefab 
betonnen balkons op staalconstructie.
Bekijk hier de video van de werkzaamheden:

 Opdrachtgever Wonen Limburg
 Uitvoering 2019 - 2020
 Programma 120 portieketagewoningen
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verduurzamen



HORST

VERNIEUWBOUW
KUIPERPLEIN
Vernieuwbouw van het appartementencomplex aan het 
Kuiperplein te Horst met een verbetering van energie- 
label F naar A.

Dit project omvat het verbeteren van de toegankelijkheid 
voor mindervaliden middels een lift en nieuwe entree, 
energetische maatregelen aan de thermische schil en een 
innovatieve toepassing met een WKK als collectieve 
warmtevoorziening. Daarnaast heeft het gebouw een 
complete facelift gekregen, waardoor het weer een frisse 
hedendaagse uitstraling heeft.
Lees hier het interview:

 Opdrachtgever Wonen Limburg
 Uitvoering 2019 - 2020
 Programma 48 appartementen in één complex
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verduurzamenverduurzamen



HOENSBROEK

VERNIEUWBOUW
APPARTEMENTEN
Planontwikkeling van vernieuwbouw appartementen-
complex te Hoensbroek, dat voorziet in bouwkundige 
aanpassingen en het toepassen van duurzame 
installatietechnieken. 

Denk daarbij aan het verbeteren van de toegankelijkheid 
voor mindervaliden, energetische maatregelen aan de 
bouwkundige schil en hybride warmteopwekking door 
toevoeging van een luchtgekoelde elektrische 
warmtepomp. Dankzij een voordelige Total Cost of 
Ownership hebben we onze meerwaarde bewezen en kan 
het complex nog minstens 45 jaar mee.

 Opdrachtgever Woonpunt
 Uitvoering 2021
 Programma 121 appartementen in één complex
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verduurzamen



WARNSVELD

VERNIEUWBOUW
WONINGEN
Verduurzaming en levensduurverlenging van 82 
woningen voor Ons Huis Apeldoorn. 

De werkzaamheden betroffen de totale vervanging van de 
schil van de woningen en het plaatsen van een 
luchtwaterwarmtepomp in elke woning. Hiermee is het 
energielabel van F naar A+++ gegaan, waarmee de 
woningen NOM(-ready) gemaakt zijn. De werkzaamheden 
vonden plaats in bewoonde staat in circa vijf werkdagen 
per woning met behulp van een strakke LEAN-planning.  

 Opdrachtgever Ons huis Apeldoorn
 Uitvoering 2017 - 2018
 Programma 82 woningen
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verduurzamen



HENGELO

GROOT 
ONDERHOUD
Verduurzaming van flat 'Op 't Kotte' met 18 woningen 
voor Welbions, waardoor de levensduur met 30 jaar is 
verlengd en het energielabel van D naar A is gegaan.

Bij dit eerste flatgebouw van Hengelo zijn de balkons 
verlengd, nieuwe kozijnen geplaatst, de energetische 
waarde van de gevel opgewaardeerd en de oude gevel 
gereinigd. Authentieke details als gootklossen zijn in ere 
hersteld. Tevens is al het asbest gesaneerd. Binnen is 
periodiek onderhoud uitgevoerd en zijn keukens, 
badkamers en toiletten vervangen. Na de werkzaamheden 
is Op ’t Kotte tot gemeentelijk monument verklaard. 

 Opdrachtgever Welbions
 Uitvoering 2018
 Programma 1 flat met 18 woningen
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verduurzamen



NOORD- EN MIDDEN LIMBURG

ENERGETISCHE
MAATREGELEN
Ketensamenwerking met twee partners met als doel een 
zo groot mogelijke verduurzaming tegen zo laag 
mogelijke kosten met een minimale labelsprong van 
twee stappen.

Dit betreft het energiezuinig maken van 4.000 woningen 
door verbetering van de isolatie van de buitenschil, zoals 
gevels, daken en vloer. In combinatie met vernieuwing van 
ventilatie- en verwarmingsinstallaties en het aanbrengen 
van PV-panelen.

 Opdrachtgever Wonen Limburg
 Uitvoering 2017- heden
 Programma gezamenlijk 4.000 woningen in 4 jaar
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verduurzamen



LEMELERVELD

RENOVATIE 
ZORGCENTRUM
Renovatie van 24 woningen voor Woonzorgcentrum 
‘t Anker.

De werkzaamheden bestonden onder meer uit het 
vervangen van de cv-ketels, het plaatsen van 
zonnepanelen en het verzorgen van het schilderwerk 
volgens D-beurt. Dat wil zeggen: een onderhoudsbeurt 
aan het bestaande schilderwerk, waarbij alle kozijnen, 
ramen en deuren opnieuw geschilderd worden.

 Opdrachtgever WS Vechtdal Wonen
 Uitvoering 2019
 Programma 24 woningen
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verduurzamen



ELL

TRANSFORMATIE 
ELLENHOF
Transformatie van  gemeenschapshuis Ellenhof in Ell tot 
10 appartementen. Een belangrijke invulling van een 
leegstand pand in de kern van het dorp. 

De ontwikkeling is reeds gestart. De verbouwing start in 
het eerste kwartaal van 2021 en de appartementen zullen 
in het derde kwartaal van 2021 opgeleverd worden.

 Opdrachtgever Wonen Limburg
 Uitvoering 2021
 Programma 10 appartementen
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VEILIGSTELLEN



WIJ ZORGEN ERVOOR DAT UW VASTGOED 
VOLDOET AAN DE EISEN EN WETGEVING OP 
HET GEBIED VAN BRANDVEILIGHEID EN 
INBRAAKWERENDHEID. DOOR HET 
LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN UW 
WONINGEN EN WMO-AANPASSINGEN, 
ZORGEN WE ERVOOR DAT MENSEN MET EEN 
BEPERKING EN OUDEREN LANGER IN HUN 
WONING KUNNEN BLIJVEN WONEN. VEILIG 
EN VERTROUWD. 



veiligstellen



VENLO E.O.

BRAND-
VEILIGHEID
Optimalisatie brandveiligheid van 3.000 woningen 
- bestaande uit 97 complexen - voor woningcorporatie 
Woonwenz. 

In dit project hebben we de grootste tekortkomingen 
(prioriteit 1 en 2) aangepakt. Denk hierbij aan het 
vervangen van deuren door brandwerende deuren en van 
glas door brandwerend glas, het aanbrengen van 
brandwerende ventilatieventielen, brandmanchetten in de 
vloer en wanddoorvoeringen en brandwerende plafonds.

 Opdrachtgever Woonwenz
 Uitvoering 2019
 Programma 3.000 woningen
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veiligstellen



HORST E.O.

BRAND-
VEILIGHEID
Voor de gemeente Horst aan de Maas zijn de 
bouwkundige-, installatietechnische- en 
organisatorische brandveiligheidsaspecten op het 
wettelijk vereiste niveau gebracht. Het betrof 28 
accommodaties, waaronder een gymzaal, gemeentehuis, 
kinderopvang en zwembad.

In de tenderprocedure zijn we als winnaar geselecteerd 
op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding voor deze 
Design & Build (D&B) opgave volgens Best Value 
Procurement (BVP) en UAV-GC. 

 Opdrachtgever Gemeente Horst aan de Maas
 Uitvoering 2019
 Programma 28 gemeentelijke accommodaties
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veiligstellen



BORNE

BRAND-
VEILIGHEID
Brandveilig maken van 42 appartementen voor Janssen 
de Jong Bouw en Morrenhof Jansen om de 
brandveiligheid voor de huurders te borgen.

De werkzaamheden bestonden onder meer uit het 
brandvertragend maken van het algemene 
ventilatiesysteem met 30 en 60 minuten en het 
brandveilig maken van de algemene vluchtroute. 
Daarnaast hebben we 44 verschillende compartimenten 
voorzien van brandvertragende doorvoeren.

 Opdrachtgever Janssen de Jong Bouw en Morrenhof 
  Jansen 
 Uitvoering 2020
 Programma 42 appartementen
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veiligstellen



BRABANT/ LIMBURG

WMO-
AANPASSINGEN
Woningaanpassingen in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor mensen 
met een beperking. Variërend van een traplift tot de 
complete aan- en verbouw van een woning. 

We nemen de aanvraag op en maken naar aanleiding van  
een opname op locatie een adviesrapport wat past binnen 
de kaders van de opdrachtgever. Daarbij rekening 
houdend met de uitvoering in bewoonde staat 
en functionaliteit in de praktijk.
Lees hier het interview:

 Opdrachtgever Gemeenten Horst aan de Maas,  
  Venlo en Peel en Maas, Wonen 
  Limburg, Mooiland en Nester
 Uitvoering 2015 - heden
 Programma 86 woningen
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BEWONERSBEGELEIDING
Al onze werkzaamheden vinden plaats in bewoonde 
staat. Hierbij is onze visie dat het voorkomen van 
overlast beter is dan het oplossen van klachten. We 
stellen daarom altijd de bewoner centraal en bespreken 
vooraf wat men kan verwachten. 

Sleutelwoord in deze is communicatie. Goede 
communicatie betekent op het juiste moment relevante 
informatie verstrekken. Zowel in de voorbereidingsfase 
alsook tijdens de uitvoering. Bewoners worden door 
middel van huiskamergesprekken, nieuwsbrieven, 
telefonisch en via onze eigen RenovatieApp geïnformeerd 
over welke werkzaamheden wanneer worden uitgevoerd,  
wat de voorbereidende werkzaamheden van de bewoners 
zelf zijn en wat de mate van overlast is. Door hier duidelijk 
over te zijn, zijn bewoners hier zoveel mogelijk op 
voorbereid.

Onze RenovatieApp beschikt daarnaast over een 
chatfunctie waarmee bewoners op een snelle wijze met 
onze bewonersbegeleidster of de betreffende uitvoerder 
kunnen communiceren. 

De inzet van onze eigen bewonersbegeleidster, 
onafhankelijk van de opdrachtgever, stelt bewoners 
vaak gerust. Door haar ruime ervaring heeft ze het 
vermogen om zich goed in te kunnen leven en aan te 
kunnen passen aan de situaties van bewoners. Hoe erg 
mensen ook opzien tegen de werkzaamheden, onze 
bewonersbegeleidster weet ze altijd gerust te stellen en 
de zorgen om te toveren in een glimlach. 

“We stellen de bewoner 
altijd centraal.”
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ICT-integratie
Als deelnemer aan de ketenstandaard voor digitale 
communicatie in de bouw zijn we in staat om efficiënt 
en effectief data uit te wisselen tussen verschillende 
systemen, zoals opdrachten, status-berichten en 
facturatie. U heeft real-time inzicht in de status van de 
werkzaamheden. 
Een professioneel Klant Contact Center zorgt voor een 
goede intake van reparatieverzoeken waarna direct de 
juiste onderhoudsmonteur of co-maker ingeschakeld 
wordt.

Nazorg
Janssen de Jong OnderhoudPlus sluit geen project af 
zonder gedegen nazorg. Want hoe zorgvuldig we ook 
te werk gaan, er kan na oplevering altijd iets misgaan. 
Daarvoor staat onze 24-uursdienst gedurende de 
garantieperiode paraat.

ICT-INTEGRATIE EN NAZORG

                                                    RenovatieApp



VAN A TOT Z
Janssen de Jong OnderhoudPlus maakt deel uit van de 
Janssen de Jong Groep, net als Janssen de Jong 
Projectontwikkeling en Janssen de Jong Bouw. Deze 
bedrijven zijn actief in ontwikkeling, nieuwbouw en 
onderhoud van woningen. 

Onze diensten sluiten naadloos op elkaar aan en indien 
gewenst is uw vraagstuk bij ons van ontwikkeling tot 
oplevering en onderhoud in de juiste handen. Wel vinden 
wij het belangrijk dat ieder bedrijf en iedere vestiging 
zelfstandig opereert.
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Janssen de Jong Projectontwikkeling
Janssen de Jong Projectontwikkeling wil samen met u 
mooie projecten ontwikkelen. U inspireren met frisse, 
toekomstbestendige ideeën. U laten zien dat duurzaam, 
design, comfort en betaalbaar prima samen gaan. Dat 
is onze ambitie. Op het gebied van duurzaamheid gaan 
wij daarbij verder dan het realiseren van energiezuinige 
gebouwen en het gebruik van milieuvriendelijke 
materialen. Duurzaam gaat over toekomstgericht 
ontwikkelen en comfortabel wonen met gebruik van 
schone energie. Over een wijk waar woningen hun waarde 
en aantrekkingskracht behouden.  
Janssen de Jong Projectontwikkeling is gevestigd in Son 
en Breugel, Utrecht en Hengelo.

Janssen de Jong Bouw
Janssen de Jong Bouw gelooft in de nieuwe manier 
van bouwen. Hierbij staat de wens van de gebruiker 
centraal. We bouwen en innoveren vanuit de visie dat 
we samen met u de beste oplossing willen realiseren. 
Met  jarenlange ervaring in woningbouw is Janssen de 
Jong Bouw dé partner op het gebied van grondgebonden 
en gestapelde woningbouw. Samen met u bekijken we 
welke bouwwijze we hiervoor hanteren: ons modulaire 
woningbouwconcept ModuFair of traditioneel.
Janssen de Jong Bouw is gevestigd in Son en Breugel, 
Hengelo en Hardenberg. 



VASTGOED VERBETEREN, VERDUURZAMEN EN 
VEILIGSTELLEN VOOR BEWONERSGELUK EN 
COMPLETE ONTZORGING VAN DE KLANT. 
DAAR STAAN WE VOOR. DIT BEREIKEN WE 
DOOR LEF, EEN GOEDE SAMENWERKING, 
OPLOSSINGSGERICHTE EN TRANSPARANTE 
COMMUNICATIE EN DOOR TROTS TE ZIJN OP 
WAT WE MET ELKAAR BEREIKEN. 
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Janssen de Jong 
OnderhoudPlus Zuid

Science Park Eindhoven 5049
5692 EB Son en Breugel

Jan van Riebeeckweg 17 
5928 LG Venlo 

T 088 – 355 93 88 
info@onderhoudplus.nl
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