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West Betuwse Specialisten is geen bedrijf, geen rechtspersoon 
en ook geen officiële organisatie. Wel een netwerk van twaalf 
experts uit de westelijke Betuwe die de handen ineengeslagen 
hebben om consumenten honderd procent vakwerk te 
garanderen. Om precies te zijn: woningeigenaren die voor een 
grote verbouwing staan, op het punt staan om een nieuwe bad-
kamer aan te leggen, de tuin op de schop willen gooien, nieuwe 
zonwering wensen of hun huis anderszins willen verfrissen. Ook 
huurders en ondernemers zijn welkom. 'Wij kunnen alles bieden 
op het gebied van de afwerking van een woning of bedrijfspand', 
zegt woordvoerder Louis van Driel van Betuwse Woonideeën uit 
Geldermalsen, zelf ook onderdeel van het netwerk. 

DOORVERWIJSFUNCTIE
De twaalf specialisten – het netwerk breidt voortdurend uit – 
kennen elkaar door en door. Van elkaar hebben ze weet van het 
torenhoge niveau hun vakkennis. Van Driel: 'We zijn allemaal 
specialisten waarmee we zelf ook zaken zouden doen. Zodra je 
aan een verbouwing begint, dan blijft het vaak niet bij een nieuwe 
vloer of badkamer. Je hebt misschien ook nieuwe gordijnen 
nodig of je wilt je laten adviseren door een interieurstylist. 
Mensen kunnen zich met een gerust hart door ons naar één van 
deze vakmensen laten doorverwijzen. Zo hoeven ze zelf niet op 
zoek naar een bedrijf waarvan het nog maar afwachten is of het 
dezelfde kwaliteit kan leveren als wij.'

ZEER SPECIALISTISCHE KENNIS
In het netwerk zitten vaklui met soms zeer specialistische kennis.   
Zoals een bedrijf dat handgemaakte keukens vervaardigt, 
misschien wel de beste Velux-dakramen-specialist uit de wijde om-
trek, een bedreven ondernemer in de productie en afwerking van 
kamer-suitekasten, dé specialist voor sfeerhaarden en hét adres 
voor de Pure & Original kalkverflijn. Wie de klus ook aanneemt, 
klanten zijn altijd dik tevreden. Van Driel: 'Natuurlijk kun je niet altijd 
honderd procent klanttevredenheid scoren, het blijft mensenwerk 
en werk dat met de handen gedaan wordt. Maar ik durf wel te zeg-
gen dat we klanten altijd met een goed gevoel achterlaten. We gaan 
nooit weg voordat alles ne� es opgelost en afgewerkt is.'

Huis nieuw opgeleverd, net verhuisd of heeft u vanwege 
het naderende voorjaar zin in een fris nieuw interieur? 

West Betuwse Specialisten beschikt over alle vakkennis 
om van je woning of bedrijfspand een klein paleisje te 
maken. Houten vloeren, badkamers, keukens, vitrage, 

zonwering,  sfeerhaarden, hovenierswerk. Stucadoors, 
kleurenexperts,  stoffeerders, meubelmakers, interieur-

stylisten. Je kunt het bijna zo gek niet bedenken of bij 
West Betuwse Specialisten zit een manne� e (of vrouw) 

in het netwerk die elke klus vakkundig voor zijn (of haar) 
rekening kan nemen.
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Metsel- en Tegelwerken

Van Steenis Metselwerken, gevestigd in Geldermalsen, is in 2005 van start 

gegaan. Met ruim 15 jaar werkervaring zijn wij gespecialiseerd in metsel- 

en tegelwerk. U kunt altijd een beroep op ons doen. Van Steenis 

Metselwerken staat ook 's avonds en in het weekend voor u klaar en helpt

u direct verder. Bekijk de projecten op deze website om een indruk te krijgen

van de metsel- en tegelwerken die Van Steenis  Metselwerken met succes 

heeft gerealiseerd.

De twaalf specialisten stellen zich voor op de vorig jaar gelanceerde 
website www.westbetuwsespecialisten.nl
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