
Wilt u meer weten over Barendse of
heeft u een specifieke vraag over een
van onze diensten? Neem direct 
contact op met een van onze 
medewerkers. Ons team 
staat altijd voor u klaar.

Maak kennis met Barendse 
Loodgietersbedrijf

Wat is het eerste waar u aan denkt bij een traditionele 
loodgieter? Een lekkende kraan? Onderhoud van de riolering? 
CV ketels? Lekkage dak? Bij Barendse kunt u inderdaad 
terecht voor deze diensten, maar we doen eigenlijk veel meer. 
Als full-service installatiebedrijf ondersteunt Barendse u met 
vakkundig onderhoud en zorgvuldige installatie van alles wat 
zich leiding- en installatietechnisch afspeelt tussen kelder 
en dak van uw woning. Dat klinkt als heel wat, daarom laten 
we u graag zien wat we precies doen.

Met vriendelijk groet,
Corneel Barendse 
Ronald Barendse

Barendse in het kort

Tel.  071 5 233 239
Fax. 071 5 222 981

Flevoweg 41
2318 BX Leiden

info@barendseleiden.nl
www.barendseleiden.nl

 •  Derde generatie familiebedrijf

 •  Sinds 1961 actief

 •  Lokale Leidse ondernemer met landelijke erkenning

 •  Focus op duurzame technieken

 •  OKE: Ontzorgen, Kwaliteit en Enthousiasme

Meer weten?

24/7 TELEFONISCH BEREIKBAAR!
Tel.  071 5 233 239



• CV-ketels en radiatoren
Barendse levert, installeert en onderhoudt 
CV-ketels en radiatoren. Deze kunnen tevens 
gekoppeld worden aan zonneboilers en andere 
energiebesparende maatregelen die door ons 
geleverd worden.

• Badkamer en toilet
Bent u toe aan een nieuwe badkamer of een 
nieuw toilet? Barendse werkt samen met 
leveranciers van hoogwaardig sanitair en levert, 
volledig naar wens, uw nieuwe badkamer of 
toilet. Inclusief timmer-, stuc-, en tegelwerk. 
Onderhoud voeren we natuurlijk ook uit.

• Daken: onderhoud en renovatie
Ook voor dakrenovatie en -reparatie kunt u bij 
ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan de reparatie 
van lekkages, platte daken, dakpannen, lood- en 
zinkwerk. Bij Barendse krijgt u tot wel 20 jaar 
garantie op de renovatie van uw dak.

Waarmee kunnen we u van 
dienst zijn?
Middels A-kwaliteit materialen en uitstekende service leggen 
wij ons toe op het leveren van een eersteklas ervaring voor al 
onze klanten. Dat doen we in de volgende categorieën:

• Duurzame oplossingen
Barendse is gespecialiseerd op het gebied 
van woningverduurzaming. Wij installeren 
zonnepanelen, energiezuinige ketels, hybride- 
ketelsystemen, zonneboilers, waterbesparende 
stortbakken en kranen.

• Loodgieter 
Vanzelfsprekend kunt u bij ons terecht voor het 
onderhoud van kranen, afvoeren, radiatoren en 
riolering. Ook kunnen wij, bijvoorbeeld bij het 
plaatsen van een keuken, de benodigde gas- en 
waterleidingen installeren.

Ook bij Barendse!
•  CV onderhoudsovereenkomst
Barendse biedt de mogelijkheid om een CV onderhouds-
overeenkomst af te sluiten. Onze monteurs komen ieder jaar 
langs om uw CV te onderhouden en uitvoerig te controleren. 
Een CV onderhoudsovereenkomst sluit u al af vanaf € 69,- 
per jaar. U krijgt bovendien 10% korting op alle onderdelen 
voor eventuele reparaties! 

•  Voorbereiding zonnepanelen inclusief gratis dak-inspectie
Denkt u na over het plaatsen van zonnepanelen? Een zeer 
verstandige keuze; het is niet alleen beter voor het milieu, 
zonnepanelen zorgen ook voor een forse besparing op uw 
energierekening. Maar is uw dak wel geschikt voor
zonnepanelen? Om te voorkomen dat u ná plaatsing van de
panelen uw dak moet repareren of vervangen, voert Barendse
een gratis schouwing uit om u te adviseren over de installatie
van zonnepanelen.

Waarom kiest u voor Barendse?
 Eén adres voor onderhoud, reparatie en renovatie

 Specialist in duurzaam wonen

 Tot wel 20 jaar garantie op dakrenovaties

 

Lid van de brancheorganisatie Uneto-VNI 

Veilig Werken volgens VCA normen

A-kwaliteit materialen

Meldkamer 24/7 bereikbaar


