
Voor alles náást het schilderen!

Met Partners in Paint.. 
.. weet je zeker dat je zaken doet met de juiste partners

.. ontvang je direct jouw persoonlijke promotiepakket

.. profiteer je van hoge kortingen

.. maak je je bedrijfsvoering gemakkelijker

De voordelen van de Partners:

Verfafval verwerken:
Keuze uit 3 voordelige schilderspaketten voor het opslaan en afhalen van je verfafval. 
1. Een dekselvat (200L) eenmalig € 19,99 per vat. 2. Een stalen container (800L) voor 
€ 3,30 per maand. 3. Houten palletbox (1000L) voor € 3,30 per maand. Voor €27,50 komt 
Van Gansewinkel het afval ophalen en wordt het voor slechts € 0,45 per kilo verwerkt!

Het gratis persoonlijke promotiepakket:
Zodra je lid wordt van Partners in Paint, ontvang je direct een uitgebreid promotiepakket
t.w.v. € 290,-! Elk jaar ontvang je een nieuw pakket en kun je kiezen uit 3 verschillende 
huisstijlen. Het bevat o.a. offertemappen, folders, meterkastkaarten en visitekaartjes met 
jouw eigen logo en contactgegevens! 

Gratis incassoservice
Gratis je onbetaalde facturen indienen op de website van PIP. De specialisten van ARAG
zorgen dat jouw klant tot betaling overgaat. Ze werken op basis van ‘No cure, no pay’,
bij geen succes, betaal je dus niets.

Voordelige steiger- & spandoeken
Spandoeken in diverse afmetingen voor jou op maat gemaakt. Gratis ontwerp, compleet 
met jouw bedrijfslogo en contactgegevens. Een spandoek met de juiste afmeting voor in 
een steiger (230 x 90 cm) heb je al voor € 65,- per stuk! 

Het lidmaatschapbedrag van € 150,- p/jr, verdien je direct terug 

met het gratis promotiepakket.

Professioneel calculeren, offreren en factureren:
Software speciaal gemaakt voor de schildersbranche, voor het eenvoudig maken van 
calculaties, offertes en facturen inclusief klantbeheer en agendaplanning. Via Partners in 
Paint ontvang je een korting van € 105,- euro. (Eenmalige aanschaf van € 590,- i.p.v. € 695,-).



Voor alles náást het schilderen!

Drukwerk bestellen
Wij maken je zakelijke drukwerk precies zoals jij het wilt, zonder ontwerp of logokosten.
Denk hierbij aan briefpapier, enveloppen, folders, visitekaartjes enz. Dankzij de collectieve 
inkoop van PIP, hebben we ook hiervoor gunstige prijzen (-15%) kunnen bedingen!

Schilderskleding bestellen & bedrukken
Bestel voordelig je werkkleding van de merken Workman of Lemon&Soda. Ook regelen we 
direct de bedrukking van je logo of tekst op de kleding. Check de PIP-map voor de exacte
prijzen. Je hebt sowieso al standaard 15% korting op de normale prijs!

TIP: Voordelig en op de juiste manier verzekeren:
Benut de voordelen van het extra voordelige ZZP-Pakket via PIP: de belangrijkste 
verzekeringen voor slechts € 42.50 per maand! Vraag daarnaast een eerlijke vergelijking 
via de vaste contactpersoon van PIP. Let op: ook voor een zeer gunstige AOV verzekering!
De eerste klanten besparen al € 600,- en € 900,- per jaar!

Een eigen website voor slechts € 400,-
Exclusief voor leden bieden we een professionele website met o.a. een offertepagina, 
projectenpagina, dienstenpagina, social media koppeling en geoptimaliseerd voor Google. 
Hierbij altijd de mogelijkheid om zelf je foto’s en teksten te wijzigen.

Lease je eigen bedrijfsauto
Alphabet is de grootste leasemaatschappij van Nederland en biedt via PIP een stevige
korting van minimaal € 1500,- per 4-jarig contract!! Daarnaast profiteer je ook nog van 
een gratis haal en breng service bij onderhoud en reparatie. 

Voordelige boekhoud service
Boekhouden, jaarrekeningen, BTW-aangiften, aangifte inkomstenbelasting & een
helpdesk voor al je vragen... Het zit er allemaal bij voor maar € 75,- per maand voor de 
ZZP’er. 2Count is een professionele landelijke organisatie dus geen verrassingen achteraf!

Kredietregelingen
Qredits helpt ondernemers met kleine tot grote investeringen. Qredits is geen bank,
maar een stichting en heeft dus géén winstoogmerk! Zij faciliteren in financieringen van 
€ 5.000,- tot € 250.000,-.

Materiaal huren met korting
Als lid van PIP profiteer je van flinke kortingen op de huur uw materiaal. Om maar eens
een aantal groepen te noemen... Huur van steigers of trappen (-25%), transport (-20%), 
energie & verlichting (-20%) en alles in de groep ‘Schilderen & Decoratie’ (-25%).


