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Paneelherstel.nl is de bedenker en grondlegger 

van gevelschadeherstel. Aan de verbetering van dit 

procédé werken we voortdurend. Voor deze continue 

innovatie werkt onze eigen research & development 

afdeling nauw samen met nationale en internationale 

verffabrikanten. Deze vernieuwingsgerichtheid stelt ons 

in staat om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 

van laksystemen en kleurtechnieken toe te passen. 

Waar mogelijk werken wij met dezelfde laksystemen 

die ook gebruikt worden bij de fabricage van de pane-

len. Met onze geavanceerde apparatuur kunnen we op 

locatie, waar ook ter wereld, elk type paneel herstellen. 

En het maakt niet uit of het nu om productieschade 

gaat, kleurverschil tussen panelen of schade die is 

ontstaan tijdens transport of montage.

 

Als geen ander kunnen wij ervoor zorgen dat uw  bedrijfs- 

gebouw er stralend bij staat. Vanuit onze pioniersrol 

hebben we ons ontwikkeld tot onbetwist marktleider. 

De diensten die wij aanbieden betreffen het reinigen, 

repareren en restylen van bedrijfsgevels. We werken 

snel en efficiënt: zo kunnen we in no time het exterieur  

van een gebouw geheel restylen. En wilt u er altijd 

van verzekerd zijn dat de gevels van uw gebouw(en) 

in topconditie verkeren, dan kunt u het complete 

beheer en onderhoud aan ons uitbesteden. Gezien  

onze unieke expertise worden we daarnaast veel- 

Schade kan in de loop van de tijd ontstaan door 

corrosievorming. Daarnaast komt schade in de vorm 

van deuken en krassen veel voor. Deze laatste 

beschadigingen ontstaan ook regelmatig tijdens de 

bouw- of productie fase. Beschadigde gevelplaten zijn 

zowel vanuit onderhoudstechnisch als esthetisch oog-

punt onwenselijk. U wilt de schade herstellen. Maar 

zowel  bij schade vóór als na de oplevering van een 

gebouw is de vraag: hoe kunnen de beschadigde 

panelen het beste en voor een aantrekkelijke prijs 

hersteld worden?

 

Grondlegger gevelschadeherstel
Een paneel vervangen is kostbaar en vaak is er sprake 

van kleurverschil tussen de bestaande gevelplaten en 

het nieuwe paneel. Paneelherstel.nl heeft 

een aantal jaren geleden de oplossing gevonden 

die praktisch en financieel voordeel oplevert, en het 

herstelproces aanzienlijk verkort. Daarmee is Pa-

neelherstel holland de grondlegger van gevelschade- 

herstel in Nederland. Onze techniek, gericht op snel  

herstel van schade ter plaatse en het voorkomen  

van kleurverschillen, is door continue innovatie 

geoptimaliseerd. Dankzij onze specifieke kennis en  

jarenlange ervaring kunnen we beschadigingen nagenoeg 

onzichtbaar herstellen. De door ons ontwikkelde techniek 

is toepasbaar voor elke kleur en elk type paneel. Ook 

ouderdom en mate van verkleuring zijn geen beperkende 

factoren.

Getest door Bedrijfschap 
Schildersbedrijf
Onze werkwijze en toegepaste producten zijn voor 

beoordeling voorgelegd aan de afdeling Techniek & 

Innovatie van het Bedrijfschap Schildersbedrijf. Het 

Bedrijfschap concludeerde dat schade optisch uitstekend 

wordt hersteld, mede door de hoogwaardige kwaliteit 

van de gebruikte laksoorten. De speciale techniek, 

de kwaliteit van de lakken en de laagdikte zorgen voor 

duurzaam herstel, waardoor de kwaliteit van het 

oorspronkelijke product gewaarborgd blijft. In de meeste 

gevallen blijft daardoor de garantie, die fabrikanten en 

producenten verstrekken op hun producten, behouden.

F I A T  H O O F D K A N T O O R  L I J N D E N

G eve l s chadehe r s t e l
De  bes te  en  voo rde l i g s t e  man ie r  van  geve l s chadehe r s te l

A A R T S E N F R U I T  B R E D A

Beschadigde geveldelen
worden teruggebracht

 in nieuwstaat

PA N E E L H E R S T E L  H o l l a n d 
Mar k t l e i de r  i n  geve l t e chn i ek 

Wij herstellen gevelpanelen
 en houden ze in topconditie
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Oók schadeherstel kozijnen en deuren
Niet alleen gevelpanelen, maar ook gecoate aluminium kozijnen en 

deuren kunnen schade oplopen. Wij kunnen deze kozijnen en deuren, 

ook speciale deuren zoals overheaddeuren, ter plaatse repareren. Om 

ervoor te zorgen dat ze in nieuwstaat hersteld worden, werken we nauw 

samen met fabrikanten van kozijnen en deuren.

vuldig ingeschakeld voor taxaties van schade aan 

gevelpanelen. Voor deze dienstverlening heeft Paneelher-

stel.nl eigen schade-experts in dienst.

De basis van onze expertise
Dankzij onze eigen vinding en continue innovatie, kunnen 

wij de meest uiteenlopende schades en lakproblemen 

onzichtbaar herstellen of als nieuw restylen. Wij kunnen 

u maximale kwaliteit garanderen, omdat wij als enige in 

de markt over originele fabriekslakken beschikken die 

zijn gebruikt tijdens het productieproces van de gevel- 

panelen. Dat is belangrijk voor het oog: wij brengen 

gevels weer in nieuwstaat. Evenzeer, of wellicht nog 

belangrijker, is dat de kwaliteit van het gevelmateriaal 

voor 100% gewaarborgd is en dat u recht blijft houden op 

de fabrieksgarantie.

Onze dienstverlening omvat:

1  Gevelschadeherstel

2  Restyling/upgrading

3  Reiniging

 

4  Onderhoudsmanagement

 

5  Taxatie, inspectie en advisering



Uw bedrijfspand bepaalt mede de uitstraling van uw be-

drijf. Als u een nieuw bedrijfspand laat bouwen, zal het 

exterieur zijn afgestemd op de huisstijl van uw bedrijf. 

Dat kan ook als u een bestaand gebouw betrekt. Een 

eigen identiteit geven aan een zo’n gebouw lijkt las-

tig, maar is beslist mogelijk. Sterker nog: het is min-

der ingewikkeld en kostbaar dan u wellicht op voorhand 

denkt. Wat eveneens een rol speelt, is dat de staat van 

onderhoud van het exterieur de waarde en courantheid 

van een object beïnvloedt. Anders gezegd: als de bui-

tenzijde er goed uit ziet, is een pand meer waard en kan 

het gemakkelijker worden verkocht dan vergelijkbaar 

onroerend goed waarvan het exterieur verwaarloosd is.

 

Versterk de waarde en image 
van uw bedrijf
Paneelherstel.nl heeft veel ervaring in het aanbrengen 

van een huisstijl op bestaande gebouwen. Wij kunnen 

een gebouw volledig de uitstraling en de kleur geven die u 

voor ogen staat. Daarmee geeft u uw bedrijfsnaam meer 

waarde en bouwt u aan het imago van uw bedrijf.

 

Een ‘mooi’ uiterlijk is veel waard
Restyling is ook een zeer interessante optie als u 

eigenaar van een bedrijfspand of bedrijfsmakelaar 

bent. Een nieuwe laklaag aanbrengen op verouderde 

Nieuwe gevelpanelen zijn een lust voor het oog. Dat 

wilt u graag zo houden. Om dat te bereiken, dienen de 

panelen regelmatig gereinigd te worden. Dit is niet alleen 

van belang vanwege het (korte termijn) optisch effect. 

Belangrijker is het effect op de lange termijn. Regel- 

matige reiniging houdt de coating die is aangebracht 

op de gevelplaten beter in conditie. Daarmee wordt 

de levensduur van de coating, en de gevelbeplating als 

geheel, verlengd.

 

Voldoet u aan de voorwaarden
van de fabrieksgarantie?
Om uw recht op fabrieksgarantie te behouden, moet u 

voldoen aan de garantievoorwaarden. Zo wordt aan het 

onderhoud eisen gesteld. Veel fabrikanten stellen als eis 

dat u moet kunnen aantonen dat de panelen minimaal 

eenmaal per jaar zijn gereinigd. Als u de gevel door ons 

laat reinigen, kan er over dit punt nooit twijfel ontstaan. 

Want na het reinigen ontvangt u van ons een reinigings-

certificaat. Doet zich een garantiekwestie voor, dan kunt u 

het certificaat aan de fabrikant of leverancier overleggen.

Gespecialiseerd team
Paneelherstel.nl beschikt over een gespecialiseerd 

professioneel team dat uitsluitend is belast met het 

reinigen van gebouwen. Met geavanceerde reinigings- 

apparatuur en schoonmaakmiddelen verwijderen wij 

hardnekkige vervuiling en graffiti.

Beschermende, vuilafstotende laag
Na de reiniging worden de gevelpanelen nagespoeld met 

speciaal onthard water om streepvorming te voorkomen. 

Vervolgens kunnen wij de panelen voorzien van een vuil-

afstotende laag. Door deze laag is uw gebouw beter 

en langer beschermd tegen negatieve weersinvloeden en 

hechting van vuil.

en gedateerde gebouwen draagt bij aan het verkoop- 

succes en de prijsstelling van een object. Wij kunnen  

uw   gebouwen  restylen/upgraden  en  daardoor  een 

uitstraling geven dat van deze tijd is.        

Imago bedrijvenpark
Een bedrijf onderscheidt zich door een goed onder- 

houden exterieur van het bedrijfspand. Dat geldt ook 

voor bedrijvenparken. Een bedrijvenpark met goed onder- 

houden bedrijfspanden versterkt het imago van het be-

drijvenpark als geheel, maar biedt ook ieder individueel 

bedrijf meerwaarde. Wij gaan graag in op het verzoek van 

een parkmanager en/of het bestuur van een bedrijven-

park een presentatie te houden over dit onderwerp.

 

Géén kleurverschil
Is uw bedrijfspand uitgebreid door nieuwbouw, of heeft 

u plannen voor uitbreiding? Laat u dan niet verras-

sen door het resultaat: de kans is groot dat de kleuren 

van het oude en nieuwe gedeelte verschillen. Paneelher-

stel.nl lost dit probleem voor u op, waardoor het bestaan-

de gebouw even fris en nieuw oogt als de nieuwbouw.

 
Let op! 10 jaar garantie

op onze laksystemen

Voor de garantie die de fabrikant ver-
strekt, moeten gevels

in de regel minstens één keer 
per jaar gereinigd worden

B M W  D E A L E R  B R E D A

Re i n i g i n g
Levensduu r ve r l eng i ng  doo r  r e i n i g i ng

I A T A  L I J N D E N

Res t y l i n g / upg r ad i n g
Uw bed r i j f spand  wee r  a l s  n i euw

Restyling: eigentijds imago
 voor bestaande gebouwen
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Adequaat gebouwenbeheer vraagt om continue alert-

heid en onderhoudsmanagement dat is afgestemd op 

interne en externe veranderingen. Zo’n professioneel 

en flexibel gebouwenbeleid is nodig vanwege budget- 

wijzigingen, toename van wetten en regels, aanscher-

ping van verantwoordelijkheden, maar ook in het geval 

van reorganisaties en fusies.

De expertise op ons vakterrein wordt algemeen 

erkend. Op grond van onze kennis en ervaring worden 

wij door verzekeringsmaatschappijen en expertise- 

bureaus ingeschakeld voor taxaties van gevels. Meren-

deels betreft dit taxaties van schade die is ontstaan tijdens 

of vlak na het bouwproces. Veel aannemers schakelen 

ons in voor taxatie om een goede inschatting te kunnen 

maken van de herstelkosten.

 

Herstel bestaande panelen of 
vernieuwing?
De schade-experts van Paneelherstel.nl beoordelen de 

herstelmogelijkheden van de schade en adviseren te-

vens of schadeherstel mogelijk is door de beschadigde 

panelen te behandelen. Indien de aard van de schade 

vernieuwing van de beplating vereist, brengen onze 

experts ook in kaart wat de gevolgen zijn wanneer er even-

tuele kleurverschillen optreden en de kosten hiervoor.

 

Wat is de meest efficiënte 
oplossing?
In het taxatierapport brengen onze schade-experts uit- 

gebreid verslag uit van de schade en geven een herstel-

advies, inclusief de daaraan verbonden kosten. Uitgangs-

punt voor de taxatie van de herstelkosten is vanzelfspre-

kend altijd de meest efficiënte en economische oplossing 

voor de belanghebbende.

Meerjarenbegrotingen voor preventief 
gevelonderhoud
Regelmatig wordt de expertise van Paneelherstel Hol-

land gevraagd voor het uitvoeren van inspecties die 

betrekking hebben op de staat van onderhoud van 

gevels. Onze rapportages kunnen ook gebruikt worden 

voor het opstellen van meerjarenbegrotingen voor 

preventief gevelonderhoud. 

S H E L L  R I J S W I J K

Ta xa t i e
 
E r kend  doo r  ve r zeke raa r s  en  e xpe r t i sebu reaus

M A S S I V E  B R U S S E L

Onde r houdsm anagemen t
Onde rhoud , behee r  en  i n t eg raa l  onde rhoudsmanagemen t

Is schadeherstel technisch en
 economisch de beste oplossing?

Onderhoud en
 beheer op maat
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Beheercontracten
Voor de gehele levenscyclus van het exterieur en een maximaal 

rendement van uw gebouw(en) heeft Paneelherstel.nl beheer-

contracten ontwikkeld. Naast beheerconcepten voor de instand- 

houdingsfase van een gebouw hebben we ook oplossingen voor  

renovatie of nieuwbouw.

Kleurverschil: wat zijn de opties?
Voor advisering kunt u altijd een beroep op ons doen. Hoe com-

plexer het probleem, hoe groter de uitdaging. Een specifiek 

punt waar onze expertise vaak voor gevraagd wordt, betreft pro-

blemen die het gevolg zijn van kleurverschil tussen nieuwe en  

bestaande gevelpanelen. Dit kleurverschil is een bron van ongenoegen. 

Wij kunnen dit probleem tot volle tevredenheid en tegen aanvaardbare 

kosten oplossen. Is kleurverschil momenteel een probleem of verwacht 

u dat dit een probleem wordt doordat renovatie van uw gevel nodig is, 

leg dan uw situatie aan ons voor. Wij zijn u graag van dienst met een 

professioneel advies.



I M A G E V E R B E T E R I N G

W A A R D E V E R M E E R D E R I N G

K O S T E N B E S P A R I N G

Bezoek ons op het web
www.paneelherstel.nl

w w w . P A N E E L H E R S T E L . N L

Telefoon + 31 78 890 22 11
Mobiel + 31 6 46 29 43 21
E-mail  in fo@paneelherstel .n l
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