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Algemene informatie ROZA vastgoedonderhoud BV 
 

ROZA vastgoedonderhoud BV is een familiebedrijf en bestaat sinds 1937. Van oorsprong een schildersbedrijf dat 
werkte voor particulieren en bedrijven, vanaf 1950 kwam de nadruk te liggen op onderhoudsschilderwerk voor 
sociale woningbouw. Hiermee heeft ROZA vastgoedonderhoud BV een grote ervaring opgebouwd in het werken bij 
bewoners thuis. De vaklieden van het bedrijf zijn dan ook expert in het omgaan met de “klant van onze klant”. 
 
Vanaf 2001 is er een overstap gemaakt naar het vastgoedonderhoud, dit houd in dat alle voorkomende 
onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen aangepakt worden, wanneer nodig in samenwerking met keten 
partners. Hierdoor sluit ROZA vastgoedonderhoud BV aan bij de wens van haar opdrachtgevers, één 
aanspreekpunt voor alle onderhoudswerkzaamheden. 
 
ROZA vastgoedonderhoud BV is uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 60 vaklieden. 45 schilders, 15 timmerlieden 
en een steigerbouwer. Het bedrijf heeft een eigen materieeldienst, deze dienst beschikt over diverse soorten 
klimmaterieel, hoogwerkers, machines ed. Dit alles in eigen beheer. 
 
De ontwikkelingen van ROZA vastgoedonderhoud BV gaan door, in 2012 is de overstap gemaakt naar een nieuw 
softwarepakket dat past bij de wensen van de opdrachtgever. Begin 2014 is het VGO keur behaald en verder wordt 
gewerkt aan procesverbetering binnen het bedrijf waarvoor een ESF subsidie is toegewezen en werkt het team aan 
verdere groei van het bedrijf, op een maatschappelijk verantwoorde manier. De ontwikkelingen binnen het bedrijf 
kunt u volgen op onze website www.rozavgo.nl. 

 
Erkenning en certificeringen ROZA vastgoedonderhoud BV 

 
ROZA vastgoedonderhoud BV is een AF-erkend schilders-, behangers- en glaszetbedrijf. 
Zie voor informatie www.af-erkend.nl 

 
ROZA vastgoedonderhoud BV is VCA** gecertificeerd, hiermee is ons veiligheidssysteem 
geborgd en word dit jaarlijks gecontroleerd doormiddel van een audit door de 
certificerende instelling. Zie voor informatie www.vca.nl 

 
ROZA vastgoedonderhoud BV is FSC en PEFC gecertificeerd waardoor wij de 
mogelijkheid kunnen bieden op uw projecten FSC-gecertificeerde producten toe te 
passen. Zie voor informatie www.fsc.nl en www.pefcnederland.nl 

 
 

ROZA vastgoedonderhoud BV is door Graydon Nederland aangemerkt als financieel 
gezond en heeft hiervoor een certificaat ontvangen. Zie voor informatie www.graydon.nl 

   
 
ROZA vastgoedonderhoud BV heeft begin 2014 het VGO-keurmerk behaald.  Dit geeft 
zekerheid dat ROZA een stabiele en deskundige onderhoudspartner is. Zie voor 
informatie  www.vgokeur.nl  

      


