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         Bart en Rick  
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v.l.n.r. Remco Brave (Smeetsbouw), Michiel Sluijsmans 
(Krijtland Wonen), Bart Dassen (Wierts BV) 
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Laat het ons weten via  nieuwsbrief@wiertsbv.nl  
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Factura e Uitvoerder 

Loodgieter 
Dakdekker 

KCC-team, Recep e  

Tegelze er 

Rioolploeg 

Dakdekker 

Stucadoor 
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Hallo Leon, 

Bewoner van de parallelweg 51 belde net, je hebt 
uitstekend gewerkt daar, ze gee  je een 10. 

Complimenten vanuit Wonen Zuid voor onze inzet 
jdens het noodweer in Valkenburg  

Goedemiddag Jacco en Kelvin,  

Zojuist heb ik de bewoner gesproken van de Abel 
Tasmanstraat 34 te Heerlen. Hier hebben jullie  
gisteren werkzaamheden verricht. Mevrouw was 
zeer tevreden over jullie werk, netheid en  
vriendelijkheid. 

Goed bezig 😃 ! 

Goedemorgen Raymond en Jean,  

Jullie krijgen de complimenten van de  
Horicherhofstraat 28 te Heerlen voor de  
werkzaamheden die jullie verricht hebben. Zeer 
professioneel en zeer netjes hebben jullie  
gewerkt.  

Goed bezig toppertjes 😃 !! 
Goedemorgen Maurice,  

Gisteren belde de bewoner van de Joost van Vondelstraat 44 D 
te Heerlen. Mevrouw belde alleen om door te geven hoe blij 
ze was met jouw werk. Je was een topwerker, werkte super 
hard en netjes! 

Mooi om te horen 😃 , Toppy!! 

Mevrouw van Geulstraat 30 gaf op  
20-10-2021 telefonisch complimenten aan 
Paul en Tim voor het perfect leggen van een 
vloertje in de slaapkamer. 

Toppie, heren! 

Goedemiddag Peter en Rob,  

Hierbij de complimenten vanuit de bewoner van de 
Babylonstraat 18 te Heerlen. Meneer was zeer  
tevreden over jullie werkzaamheden.  

Goed bezig toppertjes 😃 !! 

Hierbij wil ik u bedanken voor de renova e 
badkamer en keuken . 

Alles is door de fa Wierts goed uitgevoerd 
en opgeleverd. 

Bedankt  
 

Peter Schunckstraat 1242   
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Beste Tim, 
Vanmorgen ben jij bij de Marcellusstraat 47 geweest 
n.a.v. een opvolging van de wachtdienstmelding van 
6-5-2022. Meneer Hanssen is ZÉÉR tevreden over 
jouw geleverde werk en vakmanschap. Je hebt alles 
netjes achtergelaten, daarnaast heb je hard gewerkt 
en ben je vriendelijk geweest. Deze complimentjes 
dienen uiteraard ook doorgegeven te worden! 

Top werk. Ga zo door 😊 

Uw medewerker Rob hee  op 16-11-21 bij ons 
op de Statenlaan 101 te Valkenburg prima  
vakwerk geleverd!  

 
Chapeau! 

Graag wil ik jullie collega’s Rob en Lidy bedanken, in 
samenwerking met de fa. Wolfs, voor de fijne  
afgeronde werkzaamheden in het toilet en in de 
douche. 

Ik zou zo zeggen: “ga zo door!!!” 😊 

 
Fijne dag met een vriendelijke groet,
Ovidiusstraat 41 in Heerlen 

Hallo 
Ik ben zeer tevreden over het werk van uw  
medewerker de heer Piet Scheepers. 
Leuke en spontane man die goed vakwerk  
aflevert. Defect deur slot was in een mum van 

jd geprepareerd en werkte daarna prima. 
 
Bedankt. 
Hanewei 8, Schin op geul. Bij deze wil ik graag te kennen geven dat de werkzaamheden 

(toiletrenova e) op Akkerhof no. 7 zeer naar tevredenheid 
zijn uitgevoerd.  

Dit betekent goed achter elkaar en keurig werk geleverd 
door iedereen zoals:  sloper, loodgieters tegelze er schilder 
en ki er. Deze mensen waren voorkomend, vriendelijk en 
eigenlijk was hun niets te veel.  

Nogmaals een pluim voor de firma Wierts en de woning-
bouwvereniging Weller.  

In verband met een lekkage in mijn werkkamer met  
gevaar voor  kortslui ng hee  Uw firma adequaat gerea-
geerd en onmiddellijk ac e genomen. De ac e is door Uw  
medewerker Ron snel en professioneel  
uitgevoerd en de lekkage volledig opgeheven. 
 
Het is mij een behoe e mijn waardering uit te spreken 
voor de snelle en vakkundig uitgevoerde ac e!  
T. Dorrepaal, architect BNA 

De bewoner van Vijgenweg 67 in Heerlen was heel blij om Rob 
Barendsen te zien om de wasmachinekraan te herstellen. Rob 
hee  vaker repara es uitgevoerd op dit adres en meneer wou 
een complimentje doorgeven voor Rob. Hij vindt Rob rus g, 
vriendelijk en behulpzaam. Hij komt meteen met een  
oplossing en doet niet moeilijk. Dus compliment voor Rob! 

Bij deze wil ik laten weten dat de  
repara e aan de deur en raampje goed 
zijn gedaan. 
Vriendelijk en goed werk geleverd. 

Bedankt 

Berkelplein 128 
Valkenburg 
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De heer rob hee  zijn werk heel goed gedaan dank 
mevr. h v helden uit Valkenburg  

Zeer tevreden met de werkzaamheden van 
Rob .  

Berkelplein 104 

We melden even dat de firma Wiertz maandag  
jongstleden de klacht m.b.t. het sluiten van het  
tuinpoortje naar tevredenheid hee  opgelost. Omdat 
werking van de haflsteens-tuinmuur niet kan worden 
uitgesloten, kon ook geen garan e worden gegeven dat 
de klacht zich niet zou herhalen, maar naar verwach ng 
zou het nu voor een flinke jd moeten zijn opgelost. 
Opnieuw complimenten aan de firma Wiertz. De  
medewerker (Leon) was op het geplande jds p  
aanwezig, had verstand van zaken en hee  de repara e 
kundig uitgevoerd. Een goede club. 

Van Sonsbeeckstraat 14 te Heerlen 

Harold de schilder leverde prima en net werk af.  
Alles werd goed afgedekt en opgeruimd.  
Vriendelijke man met verstand van zaken. het 
plafond was gewoonweg weer in een goede 
staat, na het repara e en schilderwerk. We zijn 
zeer tevreden over de firma Wierts.  

 

Goedemiddag Kelvin,  

Zojuist gesproken met de bewoonster van de Prins Willem 
Alexanderlaan 29 te Valkenburg. Ze wilt je bedanken voor 
je snelle, vriendelijke en goede service.  

Goed bezig, toppertje 😊  

Gistermiddag zijn twee dakdekkers van jullie langs 
geweest. Bedankt voor jullie snelle ac e en vakkundig 
a andelen van het probleem!! We zijn hier zeer  
tevreden over! 

Vandaag is uw schilder Harold bij mij  
geweest om het plafond van de badkamer te 
schilderen. 

Een hele aardige man en hij hee  mooi werk 
geleverd in een rela ef kort jdsbestek. 

Molenwei 113 te Heerlen 

7,7 8,0 8,8 
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