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Wie zijn we?
Met sierpleister - ook gekend als crepi - stopt 

u elke nieuwbouw- of renovati egevel in een 

sti jlvol jasje. Een goed idee, want uw buiten-

muren zijn het visitekaartje van uw pand. Toch 

als u kiest voor producten van Willco Products: 

de oudste speler op de markt. Onze veerti g 

jaar ervaring vertaalt zich in sierpleisters van 

topkwaliteit.

Uw gevel aankleden met zo’n sierpleister? Spe-

cialistenwerk! De ondergrond moet namelijk 

perfect voorbereid en afgewerkt worden. Dit 

kan met onze Willco producten! Wij bieden de 

juiste isolati esystemen, grondlagen, speciale 

voorstrijken, vier types sierpleister, decorati eve 

ornamenten, profi elen, verven, saneerpleisters 

enzovoort. Willco Products heeft  het meest uit-

gebreide productengamma voor sierpleisters 

en gevelisolati esystemen.

Onze medewerkers adviseren u vakkundig over 

al onze producten. 

Neem vrijblijvend contact op via onze website: 

www.willcoproducts.be.

De markt staat onder grote druk door de heuse prijzenslag die gevoerd wordt op vlak 
van buitengevelisolati e. De bouwsector slaat al een ti jdje alarm. Steeds vaker zien we 
goedkopere en alternati eve producten opduiken, waardoor er vaak minderwaardige 
isolati esystemen geplaatst worden. Dit maakt het voor de uitvoerders moeilijk om 
werven op een correcte manier binnen te halen! En dan spreken we nog niet over 
de gevolgen voor de klant. Dit kan niet langer, vindt Willco Products.
Ontdek het 100% Willco Products-label!

Geert Coppens,
 Zaakvoerder 
 Willco Products

Enkel het beste is goed genoeg voor uw gevel: 

Willco Products strijdt tegen het 
gebruik van minderwaardige 
isolati esystemen!
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U ����� 100% �����������������? H��� ����� � ���!

Ontdek 100% Willco Products
‘100% Willco Products’ is de naam van ons nieuwe productkwaliteitslabel. Als leverancier van sierpleister en buitenge-
velisolati esystemen, hechten wij enorm veel belang aan de kwaliteit van onze producten. Een goede productkwaliteit is 
immers primordiaal voor de levensduur van het isolati esysteem aan uw gevel.

Wist u dat...
... een systeem voor buitengevelisolati e een hoogwaardig en vooral een gesloten systeem is?
... een gesloten isolati esysteem opgebouwd is met producten van hetzelfde merk?
... alle materialen bij voorkeur van dezelfde kwaliteit moeten zijn om 100% effi  ciënt te zijn?
... mengen van materialen absoluut te vermijden is?
... Willco Products uw woning een productgaranti e biedt van 10 jaar, met verzekering, bij een gesloten Willco-systeem?
... een gesloten isolati esysteem van de buitengevel bijdraagt tot de duurzaamheid, het comfortniveau en de levensduur 
van uw woning?

Met dit nieuwe 100% Willco Products-label waakt Willco 
Products erover dat u krijgt wat u verlangt, een hoogwaardig 
en gesloten isolati esysteem.

U kan op 2 manieren te werk gaan:

Kortom, als u kiest voor 100% Willco Products, kiest u voor kwaliteit!
Toch nog een paar vragen? Aarzel niet ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.

1. U kiest voor een uitvoerder op onze uitvoerderslijst, 
met het productkwaliteitslabel voor zijn/haar naam. 
Willco Products garandeert, dat deze uitvoerders enkel 
en alleen met Willco-producten werken, en dus een 
correct en volwaardig Willco-systeem toepassen. 

Het productkwaliteitslabel herkent u aan dit symbool:

2. U vraagt zelf, via uw aannemer, een productkwaliteit-
slabel aan voor uw project. Wij, van Willco Products, zien 
erop toe dat uw project enkel en alleen met Willco-pro-
ducten gerealiseerd wordt. Zo heeft  u een opti male 
zekerheid over de productkwaliteit en kan u genieten 
van de 10-jarige garanti everzekering. 

Als bewijs van de 10-jarige garanti everzekering, krijgt u 
van ons een speciaal ontworpen certi fi caat.
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Willco Products helpt u in de herkenning van onze producten!

Uw lastenboek op maat in een paar klikken!
Vanaf nu vindt u onze meest gebruikte lastenboeken, kant-en-klaar terug, op onze website. Op de pagina ‘Downloads’ 
kiest u in het linkse submenu ‘Lastenboeken’. De teller van het aantal lastenboeken in het Nederlands, staat momen-
teel op 503 bestanden.

Om u zoveel mogelijk wegwijs te maken 
in ons ruime aanbod van lastenboeken, 
hebben wij een fi ltersysteem ontwikkeld. 
Aan de hand van maximum 5 vragen, 
komt u tot het gewenste lastenboek. Na-
dat u enkele gegevens ingevuld heeft , kan 
u van start gaan. 

Het is u misschien al opgevallen? Sinds enkele maanden 
hebben een aantal verpakkingen wat meer kleur gekre-
gen. Door de nieuwe normen en regelgevingen die we 
moeten hanteren, waren we genoodzaakt de verpakkin-
gen aan te passen. Dit was voor ons een uitgelezen kans 
om de zakken wat meer kleur te geven. Blauw, groen, 
rood, lichtblauw en zelfs roos zijn de kleuren die u vanaf 
nu kan terugvinden op de werf. We zorgen niet enkel 
voor kleur op de werf, maar we willen jullie op deze 
manier helpen in de herkenning van onze producten. 
Namaakproducten zetten we hiermee buitenspel!

NIEUW!
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Het WILLCO Lastenboek kan u onmiddellijk downloaden in de vorm van een Word bestand.
We bieden u een Word-bestand aan, zodat u zelf nog zaken kan aanvullen of verwijderen. Geen nood! Wanneer u de 
lastenboeken voor het eerst wil gebruiken, bieden wij een PDF met instructi es aan. Hierin staat alles duidelijk uitgelegd, 
aan de hand van tekst en screenshots, hoe u de lastenboeken kan bewerken.

Probeer het zelf via deze link: htt p://www.willcoproducts.be/downloads/lastenboeken

Extra uitleg over de producten door met de muis over de productnaam te gaan.

Resultaat:

Uw lastenboek op maat in een paar klikken! (vervolg)


