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iJsselglas nieuw lid Vakgroep GLAS
Op 1 juni is IJsselglas B.V. lid geworden van
Bouwend Nederland Vakgroep GLAS. Het bedrijf
uit Kampen is in 2008 opgericht door Ronald
Roorda die al vanaf 2000 een schildersbedrijf
heeft: RoordaGroep Schilders, Glaszetters &
Stukadoors. De glaswerkzaamheden breidden zich
op een gegeven moment zo uit, dat de glaszettak
in een aparte BV is doorgegaan. En met succes.
Veel klanten in Kampen en omgeving hebben
IJsselglas weten te vinden voor diverse beglazingswerkzaamheden in hun woning. Roorda: ‘In de
beginjaren waren wij druk met glasschades en het
vervangen dubbelglas. Tegenwoordig merk je dat
klanten energie willen besparen. Met de geldende
subsidieregelingen hebben veel klanten nu de
keuze gemaakt om hun standaard isolatiebeglazing
te laten vervangen door HR++ glas of door triple
glas. IJsselglas is ook specialist in het plaatsen van
interieurwerkzaamheden zoals glazen deuren,
glaswanden, glazen balustrades. ‘Maar ook voor
exterieurwerkzaamheden ben je bij ons aan het
goede adres, zoals glazen terrasoverkappingen en
glazen schuifwanden voor serres en tuinhuisjes. In
onze ruime showroom aan de Handelsstraat 4 in
Kampen adviseren wij onze klanten graag in de
verschillende mogelijkheden.’
Naast bovenstaande producten zijn in de showroom van IJsselglas ook modellen te zien van
glazen keukenwanden, de vele keuzes in figuurglas, in glas-in-lood, zonwerend glas, hardglazen
klepramen en monumentenglas. ‘Voor monumentenglas zijn wij zeer actief in Kampen en omgeving’, vertelt Roorda. ‘De oude Hanzestad Kampen
kenmerkt zich door veel monumentale panden en
tegenwoordig wil iedereen graag meer comfort in

huis. Wij hebben al veel monumentale panden
voorzien van nieuw monumentenglas en onze
glaszetters kunnen ambachtelijke roedes plaatsen,
zodat het weer een prachtig geheel is in de
authentieke staat.’
tevredeN klaNteN
Op het kantoor werken drie medewerkers, zij
adviseren klanten ook in de showroom en de
winkel. Verder rijden er drie glasbussen. Het bedrijf
heeft drie glaszetters in dienst en leent bij drukke
periodes personeel in van derden. ‘Wij richten ons
voornamelijk op particulieren, maar werken ook
veel voor aannemersbedrijven, bouwbedrijven,
schildersbedrijven en scholengemeenschappen.
Klanttevredenheid staat heel hoog in ons vaandel
en dit horen wij ook vaak terug. Klanten zijn erg
tevreden over onze werkwijze, onze overzichtelijke
offertes en onze glaszetters die erg klantvriendelijk
zijn en netjes werken. Dat we zelfs de vloer nog
even stofzuigen als dat nodig is, daar kijken
klanten erg van op. Voor ons geen enkel probleem,
wij laten onze werkplek graag netjes achter. Wij
zijn dan ook supertrots op onze Google-reviews, al
meer dan zeventig mensen gaven ons een 5
sterrenbeoordeling.’
lid vakGrOep GlaS
IJsselglas heeft voor het lidmaatschap van
Vakgroep GLAS gekozen omdat dit een goede
aanvulling is op het gebied van informatievoorziening over alle geldende (wettelijke) regels. Roorda
tot slot: ‘Wat ook interessant is, zijn de nieuwtjes
op het gebied van vlakglas, zowel voor onszelf als
werkgever maar zeker ook voor onze werknemers.
Wij hopen met de informatie en kennisuitwisseling
nog sterker in de markt te staan.’
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