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Sinds 1969 verzorgen wij bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden die variëren

van kleine aanpassingen aan woningen en gebouwen tot grootschalige nieuwbouw. 

Passie, plezier en vakmanschap zijn de kernwoorden die onze werkwijze het best typeren. 

Het leveren van kwaliteit en een duurzame relatie met onze opdrachtgever zijn onze drijfveren.

Wij werken voor particulieren, bedrijven en instellingen. Onze opdrachtgevers kunnen bij urgente 

calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen per week gebruik maken van onze servicedienst.

PASSIE,
PLEZIER &

VAKMANSCHAP



JANUARI FEBRUARI MAART

APRIL MEI JUNI

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Ventilatieroosters schoonmaken.

Filters van de mechanische 
ventilatie reinigen. 

Goten schoonmaken. 

Dakramen vrijmaken van blad en 
vuil.

Aardlekschakelaar testen wanneer 
u de klokken op zomertijd zet. 

Platte daken schoonmaken.

Ramen en deuren controleren op 
voldoende omtrekspeling.

Houtwerk aan de gevel  
schoonmaken.

Metsel- en voegwerk controleren 
op scheuren en loszittende voegen. 

Spouw- en kruipruimte ventilatie 
schoonmaken. 

Kozijnen, ramen en deuren 
controleren op houtrot. 

Beglazingskitwerk nakijken.  

Hang- en sluitwerk controleren en 
smeren. 

Inbraakwerendheid van de woning 
controleren. 

Brand- en rookmelders controleren.

Schoorsteen laten vegen. 

Dak controleren op loszittende 
pannen. Rieten daken vrijmaken 
van mos. 

Programma van de thermostaat 
controleren. 

CV-ketel een onderhoudsbeurt 
geven.  

Radiatoren controleren op lucht. 

Dakgoten en afvoeren 
schoonmaken. 

Ventilatieroosters schoonmaken. 

Dakgoten en afvoeren 
schoonmaken. 

Kitwerk van de keuken, badkamer 
en wc controleren.

Dakgoten en afvoeren 
schoonmaken. 

Buitenkranen afsluiten en de 
leidingen leeg laten lopen.  

Achter de elektrische apparaten 
(koelkast, oven, droger e.d.)  
schoonmaken. 

Elektrische installatie controleren. 
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BOSWIJK KLUSSEN KALENDER
De Boswijk Klussen Kalender geeft een indicatie van veel voorkomende klussen in en om het huis. 

Veel van deze klussen kunt u ongetwijfeld zelf. Voor klussen die u liever niet zelf uitvoert 
of voor al het andere werk in en aan uw huis, kunt u natuurlijk bij Boswijk terecht. 


