augustus 2013
Hallo Martin en Mario,
In oktober hebben jullie bij ons de voorgevel opgemetseld en overal kunstof kozijnen en een kunstof deur
geplaatst. Wij zijn uitermate tevreden over jullie manier van werken en tot nu toe hebben we nog niets iets
kunnen bedenken wat niet goed was. Jullie werken zeer snel en netjes en aan het einde van de dag laten jullie
geen rotzooi achter. De afspraken die jullie maken worden netjes nagekomen en het eindresultaat is echt een
stukje vakwerk. Wij kunnen niet anders zeggen jullie geven waar nodig is goed advies, zijn klantvriendelijk en
bovendien zijn jullie echte vakmensen die weten wat ze doen. Kortom we zijn zeer tevreden met de door jullie
geleverde diensten en zullen jullie zeker aanbevelen.
Als iemand vraagt of de fima Boom goed is dan kunnen wij dit beantwoorden met een hele dikke...

ja uitstekend.
We wensen jullie nog veel succes in de toekomst.
Vr groet
Gerrie & Jolanda Vink
Drontermeer 22, Purmerend.

juli 2013
Eindelijk, eindelijk ons positieve verhaaltje.
Alleen maar lof voor Mario en Martin, ondanks het vreselijk verschrikkelijke weer is onze dakopbouw in 1! week
realiteit geworden.
Wat een harde en nette werkers zijn jullie, goede communicatie en tijdschema.
Superblij zijn we met het opgeleverde stukje vakmanschap!. Wij zullen jullie dan ook bij iedereen aanbevelen!.

Nogmaals dank (en misschien tot de volgende klus),
Ben en Wendy

juli 2013
Hoi Martin en Mario,
Martin, wat ben ik dankbaar dat ik ja heb gezegd tegen de rail! Hij hangt en het is gewoon elke dag genieten van
hoe mooi het is en vooral hoe strak die rail hangt. Ik begrijp nu waarom je het hebt gevraagd.
Mario, ik denk dan aan je opmerking dat ik ook weleens een mazzeltje mag hebben, nou dat heb ik zeker. Lieve
mensen, bedankt weer voor een geweldige schuifpui (die iedereen overigens heel mooi vindt!) en met name hoe
jullie dit toch weer hebben gefikst.
Als jullie nog met vakantie gaan, fijne vakantie en tot ziens.
Met blije groeten,
Gon

__________________________________________________________________________________________
________________________
juni 2013
Martin en Mario,

Hierbij het beloofde verhaaltje voor op de site.
Wij hadden plannen om onze zolder te verbouwen dakkapellen aan de voor en achterzijde om een stuk meer
ruimte te krijgen zodat hier 2 kamers en een wasruimte gemaakt konden worden.
Dus de aannemers konden komen , 3 bedrijven uitgenodigd om te komen kijken en een offerte te maken , bij de
eerste kennismaking was er meteen een goed gevoel bij Martin en Mario en dachten ook vanaf moment 1 mee in
onze wensen en gaven goede adviezen.
De offertes vielen op het matje , en meteen bleek dat ze er gunstige uit kwamen , dus de deal was gesloten.
Rond de afgesproken datum zijn Martin en Mario begonnen met onze zolder , binnen 3 dagen zaten er 2
dakkapellen op het dak wat een ruimte . In de dagen daarna hebben ze allerlei muurtjes gemaakt zodat hun werk
erop zat , de onder aannemers waarmee ze werken zijn ook stuk voor stuk goede vaklui ( stukadoor , elektricien
en loodgieter) . In krap 3 weken tijd was iedereen klaar met onze zolder.
Het resultaat is super , we zijn er erg blij mee !
Het is echt een aanrader om met deze mannen zaken te doen , werken netjes en komen hun afspraken na !!!
Groet Nathalie , Marlou en Patrick Hop

__________________________________________________________________________________________
________________________
februari 2013

Beste Mario en Martin,
Je moet een stukje niet alleen schrijven , maar het vervolgens ook versturen.
Het begon allemaal met een nieuwe voordeur, maar ja dan moet er ook een nieuw kozijn in. En waar kies je dan
voor: hout of kunststof?
We kozen voor het laatste en wilden dan ook maar meteen alle kozijnen aan de voorkant vervangen. De houten
schroten tussen de ramen wilden we graag vervangen door metselwerk.
Vervolgens moet je op zoek gaan naar een aannemer die dit alles voor je uitvoert. Jullie kwamen met een
scherpe offerte, dus was de keuze niet moeilijk.
We hebben geen moment spijt gehad van onze keuze. Er werd prima, keurig volgens planning, gewerkt en we
hebben al veel complimenten gekregen.
Vooral het metselwerk is mooi en strak uitgevoerd, we hebben een compleet nieuwe voorgevel gekregen en
telkens als we de deur uitgaan, kijken we even achterom.
Ruud en Andrea Stokhof de Jong

__________________________________________________________________________________________
________________________
juli 2012
Beste Martin en Mario, we willen jullie laten weten dat wij bijzonder tevreden zijn over de klus die jullie voor ons
hebben geklaard. Jullie visie is wij gaan pas weg als de klus klaar is maken jullie volkomen waar. Bovendien
werken jullie heel netjes en ruimen ook alles op. De kunstofkozijnen die jullie in onze slaapkamer hebben
geplaatst zijn schitterend. Het meerwerk (wij verzonnen natuurlijk nog even schilderwerk, behangwerk, een vloer
leggen) deden jullie in een moeite door. Bij jullie is echt ALLES mogelijk. Wij vinden jullie een topteam en in de
toekomst weten wij jullie weer te vinden. We wensen jullie een fijne vakantie en hartelijk bedankt van Paul en

Siebrandia

__________________________________________________________________________________________
________________________

April 2012
Mario en martin,
Weer heel erg bedankt voor het werk dat jullie bij ons gedaan hebben.
Zoals elke klus die jullie bij ons in de afgelopen jaren gedaan hebben is de plaatsing van diverse deuren en
kozijnen weer naar grote tevredenheid gedaan.
Ooit ongeveer 23 jaar geleden zijn we bij je vader begonnen met de 1e klus.
Gelijk was duidelijk dat afspraken altijd nagekomen werden.
Dit is erg belangrijk en jullie bedrijf heeft dit hoog in het vaandel staan, wat erg belangrijk voor ons is!
Nogmaals bedankt!
Mario en Bea Voogd Boom

__________________________________________________________________________________________
____________________________

Februari 2012
Hallo Martin en Mario,
Ik zie dat jullie weer hard aan het werk zijn. Dit keer aan een dubbele dakkapel bij onze achterburen? Nu realiseer
ik mij dat ik jullie al heel lang wat verschuldigd ben...
We zitten nu al ruim een jaar in ons mooie paleis. Iets dat wij niet hadden kunnen realiseren zonder jullie. We
hebben enorm veel overleg gepleegd voor, tijdens en na de intense verbouwing van ons huis.
Er moest een hoop aan- en verbouwd worden...
Aan de achterkant een enorme aanbouw over de hele breedte, waarbij een extra wens was om binnen het
plafond niet te laten verspringen. Meteen ook maar de oude schuur gesloopt en opnieuw een hoger schuur tegen
de aanbouw bouwen. Op de boven etage hebben jullie een supermoderne badkamer voorbereid door een kleine
slaapkamer helemaal te verbouwen. De oude badkamer hebben jullie met een kleine aanpassing tot washok om
weten te bouwen. Tevens hebben jullie ons rommelzolder tot een ware slaapzolder gemaakt met een extra diepe
dakkapel vanaf de nok. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de nieuwe plafonds en de nieuwe electra
door het hele huis en de voorbereiding voor de nieuwe keuken.
We zijn jullie ontzettend dankbaar en zeer tevreden voor alle adviezen, het harde werken en de goede
communicatie. Jullie hebben ons een enorme zorg uit handen genomen en ons goed door het project heen
begeleid met jullie kennis en geduld. Zelf tijdens de bouw was de communicatie zo goed dat we nog een paar
mooie aanpassingen hebben kunnen doorvoeren.
We hebben jullie sindsdien aanbevolen bij iedereen en zullen dit ook blijven doen.
Met vriendelijke groet,
Jan en Linda Niezing

__________________________________________________________________________________________
____________________________

Januari 2012
Beste Martin en Mario,
Het heeft even geduurd, maar hier dan eindelijk een stukje voor jullie website.
Tja, na zo’n ingrijpende verbouwing wil je toch vooral genieten van het eindresultaat en kom je even niet aan
andere dingen toe….
Eind april 2011 gingen naast ons huis de palen de grond in voor de geplande aanbouw. Hier ging een lang traject
aan vooraf.

De aanzet voor onze verbouwing was onze wens de bestaande vloer in de benedenverdieping te vervangen door
een stenen vloer met vloerverwarming.
Omdat dan toch de hele boel beneden leeg moest, hebben we ons verlanglijstje maar meteen aangevuld met een
aanbouw aan de zijkant van het huis, waarin aan de voorkant een bijkeuken en aan de achterkant een bij de
woonkamer horende eetkamer gemaakt zou worden. Verder wilden wij graag een ruimere hal, waarbij het toilet
dan verplaatst zou moeten worden naar het achterste deel van de garage. Bij de aanpassing van de garage bleef
daardoor naast de nieuwe plek voor het toilet ruimte over voor een garderobe. En om de nieuwe hal helemaal af
te maken kozen we ook voor het dichtmaken van de trap en het maken van een afgesloten kastruimte hieronder.
En nu met de aanbouw het zitgedeelte in de woonkamer ruimer zou worden, wilden we ook nog graag een open
haard en een nieuwe schuifpui voor meer licht én een ruimere doorgang naar de achterliggende tuin.
Bij zo’n grote verbouwing zoek je dan vervolgens naar een aannemer die dat kan realiseren. Dan denk je, eerlijk
gezegd, niet meteen aan een tweemansbedrijf.
Maar de constructeur Eric Westerning die onze wensen op papier had gezet, de vergunning had aangevraagd en
ook voor ons het offertetraject zou regelen, adviseerde ons om naast de aannemersbedrijven die wij uit de buurt
kenden, ook jullie bedrijf, de firma J. Boom, een offerte te laten maken.
Wij zijn hem nog altijd dankbaar voor de suggestie! Niet alleen was jullie offerte het scherpst en het meest
uitgebreid. Ook de verbouwing zelf verliep uiterst “gesmeerd”.
Nadat de palen de grond in waren gedrild, stonden meteen de “cementjongens” klaar om de palen af te vullen en
zij waren nog niet weg of daar was het loonbedrijf om de werkplek af te graven. Onze buren hebben het nog
steeds over deze uitermate strakke planning.
Wij zijn ondertussen tijdelijk verhuisd naar een gemeubileerde woning. Zo konden wij met ons gezin redelijk
comfortabel de verbouwingsperiode overleven en hadden jullie de ruimte om samen met de betonboorders,
electricien, loodgieter, metselaar, stucadoor, tegelzetter, schilders, kitbedrijf, timmerman (trap) de boel in goede
banen te leiden.
Soms kwamen er ook “derden” aan te pas, zoals de haardenfirma en het keukenbedrijf, waarvan jullie de bijdrage
aan onze verbouwing coördineerden. En dat was maar goed ook, want anders hadden wij vast nog lang na de
verbouwing met een noodaanrechtblad gezeten….
Martin en Mario, jullie hebben keurig werk geleverd. We konden alles met een gerust hart aan jullie overlaten. De
planning was strak (oplevering op de afgesproken datum), jullie werk nauwkeurig (géén gerommel in de marge),
de werkplek altijd netjes aan het einde van de dag, de door jullie ingezette specialisten ook zorgvuldig en prettig
in de omgang en, minstens zo belangrijk, konden we altijd (óók in het weekend) rekenen op jullie flexibiliteit en
probleemoplossend vermogen.
De verbouwing is inmiddels 3 maanden geleden afgerond en nog steeds krijgen wij van mensen uit de buurt,
hondenbezitters die altijd langs ons huis lopen, familie, vrienden en kennissen complimenten voor ons prachtige
huis. Dan denken wij altijd even terug aan die fijne mannen die het zo mooi voor ons gerealiseerd hebben.
Dus nogmaals enorm bedankt,
en “wij zeggen het voort”
Nathalie en Hildo Bouman.
foto's?...klik op onderstaande link;
https://picasaweb.google.com/108646721608839670359/VerbouwingHunzebos02?authkey=Gv1sRgCMvV8Oyrn
PDWRw&

-

Hee Martin en Mario,

mei 2011

Zoals belooft ook van onze kant een stukkie voor op de website.
Zijn in de nazomer 2010 om de tafel gaan zitten voor best wel een ingrijpende verbouwing aan onze beneden
verdieping, aanbouw achterzijde, toiletgroep verplaatsen, vloerverwarming, tegelvloer, vervanging kozijn
voorzijde, dichtmetselen raam voorzijde, trap naar boven dichtmaken, elektra, en alle overige werkzaamheden.
Voor al onze wensen hebben jullie ruim de tijd genomen en dat is ons zeer goed bevallen.
Na een aantal goede adviezen, zijn jullie eind februari begonnen met de klus. En dan moet maar blijken wat je in
huis heb gehaald.
Dan moeten we zeggen dat het van A tot Z heeft geklopt, hard werken, netjes ( viel zelfs de hele buurt op ), goed
tijdsschema, en een goede sfeer en omgang.
Over de gedane werkzaamheden valt niet anders te zeggen dat het echt allemaal is geworden zoals we wenste.
Daarom nogmaals bedankt, en mochten er nog mensen zijn die een goede aannemer zoeken, niet verder
zoeken, laat het maar door Boom regelen.
Groeten Rene en Eus.

Beste Mario en Martin,

april 2011

We willen jullie hartelijk bedanken voor de verbouwing, het is prachtig geworden!
Helemaal top!
Vriendelijke groeten,

Roel en Karen Winia.

Beste Mario & Martin,

april 2011

Bij deze een reactie op de door jullie gerealiseerde dakopbouw aan onze woning.
Na telefonisch contact waarin wij onze wensen kenbaar hadden gemaakt, zijn jullie meteen voor ons aan de slag
gegaan.
Tekening werd gemaakt, vergunning werd aangevraagd, zaken waar wij ons niet druk om hoefden te maken, heel
fijn!
Sneller dan verwacht konden jullie beginnen met het realiseren van de dakopbouw.
Wij zijn zeer tevreden met jullie manier van werken, snel, duidelijke afspraken, alles was bespreekbaar en we zijn
zeer tevreden met het eind resultaat!
Wij zullen jullie zeker aanbevelen bij vrienden/kennissen die op zoek zijn naar een goede aannemer.
Groetjes,
Bas en Shaya

Beste Mario en Martin,

maart 2011

Hierbij nog een stukje voor op de website.
In 2009 is er een aanbouw geplaatst en zijn alle kozijnen vervangen.
Bij het intake gesprek werd er door de mannen Boom meegedacht om tot een beter resultaat gekomen.
Zo zijn er door voorspraak van de heren sola tubes in de aanbouw geplaats waar we nog steeds zeer tevreden
mee zijn.
Buiten het feit dat Boom met een scherpe offerte kwam zijn wij ook uiteindelijk zeer te spreken over het
verbouwingsproces en het eindresultaat.
Wat vooral opviel was dat de planning zeer straks was waardoor in korte tijd de aanbouw was voltooid.
Hierbij was ook de coördinatie met de onderaannemers van belang en ook dit was perfect geregeld.
Verder werd er netjes gewerkt en werd aan het einde van de dag alles opgeruimd en aangeveegd.
Het resultaat ziet er goed uit. Al met al zijn we zeer te spreken over de samenwerking.
Groeten,
Astrid en Jan-Just Edam

30 december 2010
Martin & Mario,
Hierbij een reactie op de verbouwing die bij ons heeft plaats gevonden. Het volgende wilden wij laten veranderen
aan ons huis: Twee huiskamer ramen, elk raam laten vervangen door twee open slaande deuren. Op de
slaapkamer de twee ramen laten vervangen door twee kiep/draairamen. De garage deur laten vervangen door
een kozijn bestaande uit 2 ramen en een deur in het midden. Met deze gegevens hebben wij een offerte bij een
andere aannemer laten maken. De offerte bestond uit niet meer dan een half A4’tje met tekst en een totaal
bedrag, erg onduidelijk. En alles wat je ver zoekt is vaak heel dicht bij. Mijn dochter laat door de firma Boom een
uitbouw zetten en zij was daar heel tevreden over en meld gelijk dat Boom ook bij haar schoonouders en zwager
verbouwingen hebben uitgevoerd. Ik kom aan de praat met Mario & Martin en zij komen thuis om over de

verbouwing te praten en er komt een offerte. Voor elke verbouwing een offerte in hout en in kunststof een vol
A4’tje duidelijker kon het niet. Wij hebben nog een keer afgesproken en de puntjes op de i gezet en besloten dat
het in kunststof zou worden uitgevoerd. Tijdens de verbouwing kon ik geen vrij krijgen om bv. de bende aan het
einde van de dag op te ruimen. Blij dat ik geen vrij kon krijgen, het heeft 4 dagen geduurd en het was 4 dagen
schoon. Er is goed overleg geweest tijdens de verbouwing over tijd en de uitvoering. Zelfs de wijzigingen die wij
nog graag tijdens de verbouwing wilde laten uitvoeren werden zonder problemen uitgevoerd. Wij genieten nog
steeds van de verbouwing en er komt zeker nog een vervolg voor de rest van het huis.
Rita & Henk Harke

29 december 2010
Hallo Mario en Martin,
Na een moeilijke start met de gemeente Hoorn omtrent het verbouwen van onze garage, konden we van start.
We vonden het prettig dat de klus door jullie gedaan is. We konden altijd met vragen terecht er werd meegedacht
met eventuele problemen en er zijn goede ideeen aangedragen. Ook de andere mensen die door jullie zijn
ingehuurd denken mee, werken netjes en leveren goed werk. Het resultaat is een mooie omgebouwde garage
waar we met veel plezier gebruik van maken.
Bedankt Henk en Edwin,
Hoorn

Beste Martin en Mario,
Wij willen jullie bij deze dank zeggen voor de werkzaamheden welke jullie aan onze woning in de Wajangstraat te
Purmerend hebben verricht. Onze woning is twee prachtige dakkapellen en een uitbouw van 3 meter rijker en wij
genieten hierdoor dagelijks van veel meer woongenot. Jullie hebben de werkzaamheden zeer snel, netjes en
vakkundig uitgevoerd waarbij alle afspraken tot in detail zijn nagekomen. Dank ook voor jullie tips voorafgaand
aan en tijdens de verbouwing. Wij zullen jullie bij een ieder aanbevelen!
Groeten,
Lars en Caroline Westerveen

Purmerend, 8 oktober 2010
Hallo Martin en Marioon
Jullie hebben vorig jaar ons huis verbouwd. We zijn hier heel tevreden over. Ook de nazorg is uitstekend
geregeld. Als we weer iets te verbouwen hebben, vragen we jullie ongetwijfeld weer. Maar voorlopig zijn we wel

klaar. We bevelen jullie van harte aan bij anderen.
Groeten, Jurriaan en Saskia

29 september 2010
Hoi Mario en Martin,
Het is nu al ruim een jaar geleden dat jullie bij ons een aanbouw hebben geplaatst, maar we zijn er nog steeds
erg blij mee!! We zijn ook erg tevreden over hoe alles gegaan is. We kunnen ons aansluiten bij de overige
reacties die jullie hebben gekregen, alles ging echt perfect.
Hartstikke bedankt en succes verder,
groetjes Sandjai Hirasingh en Jessica Vos.

8 augustus 2010
Hoi Mario en Martin
Vorig jaar rees bij ons het idee om een aanbouw aan ons huis in Almere te laten plaatsen. Via vrienden kwamen
we bij de Firma Boom uit Purmerend terecht. In september hebben jullie bij ons een mooie uitbouw aan ons huis
gezet.
Jullie hebben dit niet alleen goed gedaan maar ook de manier van werken is wat ons betreft top! Elke dag weer
werd alles keurig opgeruimd en kwamen jullie de afspraken na. Nogmaals jullie zijn top. We genieten nog elke
dag van de uitbouw en hebben er nog seconde spijt van gehad.
We zullen jullie zeker aan iedereen aanraden.
Bedankt!
Groetjes Ingo en Claudia Schröder.

26-4-2010
Ik wil opmerken dat wij heel blij zijn met het resultaat van het aanpassen van het keukenkozijn (ophogen daarvan)
en nieuwe ramen met roede-verdeling.
Jullie beiden gaan beiden als een speer en voeren alles keurig netjes- en gedegen uit.
De volgende dag kwamen de metselaars en die hebben ook zeer goed werk afgeleverd. Mijn complimenten!Wij
zien en spreken elkaar zeker weer!
Hartelijke groetjes
Rene en Rosita Jabroer uit Purmerend Zuid

16-4-2010
Hallo Martin en Mario,
Het is inmiddels 1,5 jaar geleden, dat jullie bij ons het hele huis + de schuur voorzien hebben vankunststof
kozijnen. Na het aanvragen van offertes bij een aantal speciaalzaken in kunststof kozijnen, zijn we opaanraden
van onze zwager en zus, bij de firma Boom uitgekomen. Onze familie had namelijkheel goede ervaringen met
jullie en is uitermate tevreden.We zijn blij, dat we de goede raad hebben opgevolgd.
Jullie hebben namelijk fantastisch werk geleverd. De verbouwing is deskundig, zorgvuldig en netjes uitgevoerd.
Ook vooraf hebben jullie ons goed advies gegeven.Verder zijn we enorm blij met de kwaliteit van de kunststof
kozijnen, die jullie leveren.
Het is voor iedereen een aanrader om met de firma Boom in zee te gaan en zeker ook een tipwanneer iemand
'slechts' kunststof kozijnen wil laten plaatsen en geen andere verbouwplannen heeft.De combinatie van de
kwaliteit van de kozijnen met de uitvoering van het werk door eendeskundige aannemer is perfect.
Vandaag waren jullie bij ons voor service en nacontrole, ook dat is goed geregeld. Hartelijk dank voor alles en
veel succes!
Fred en Henny van den Braak

26-1-2010
De firma Boom heeft bij ons in korte tijd een verbouwing van de bovenverdieping incl. badkamer, dakkapel en
nieuwe binnentrap uitgevoerd. We hebben daarvoor drie offertes opgevraagd en de offerte van Boom was
begrijpelijk en het meest voordelig.
Boom heeft de klus in de afgesproken tijd geklaard en we zijn erg tevreden over het eindresultaat: alles is
prachtig geworden! Ze denken goed mee en geven duidelijk aan wanneer iets meerwerk is. De enige verrassing
was een stelpost voor installatiewerkzaamheden die behoorlijk hoog uitviel. Verder is alles conform of boven
verwachting verlopen.
Wat ook erg prettig is, is dat ze telefonisch goed bereikbaar zijn, ook als de klus is afgerond. En als er na
oplevering nog iets mis is (in ons geval een losse tegel in de badkamer), dan wordt dat snel opgelost. Als we nog
een keer gaan verbouwen, vragen we zeker Boom weer!
Fam. Kruger Ilpendam

4-12-2009
Ik was van plan een dakkapel te laten plaatsen op mijn huis (een groote) en twee dakramen Had verschillende
offertes gevraagd en jullie kwamen er het beste uit, aantrtekkelijk tarief. Er was geen enkel probleem bij jullie.
Alles kon witte zijkanten (trespa), donkere zijkanten(kunststof rabat delen), met ventilatie rooster, met inzet horen,
knieschot verplaatsen, jullie maakten er geen probleem van. Binnen 8 weken zou hij geplaatst worden en ik moet
zeggen hij stond ook binnen die tijd op het dak In twee dagen tijd hadden jullie de klus geklaard en perfect
afgewerkt hij ziet er super uit. jullie werken goed en erg secuur en de loodgieter sanders waar jullie mee
samenwerken werkt erg netjes Ik heb er al een paar complimenten van mijn buren en familie en kennissen over
gehad . Jullie zijn echt een aanrader voor iedereen !!!.. Alle bouwafval is ook netjes afgevoerd. bedankt jongens
voor dit stukje vakwerk!!

Fam. T. Wiggemansen

Beste Mario en Martin,
Zoals beloofd een referentie voor het prachtige werk wat jullie hebben geleverd.
We kunnen iedereen aanraden om met Mario en Martin in zee te gaan. Ze werken snel en hard, leveren
fantastisch werk en hun planning is geweldig. Ze hebben voor bepaalde klussen onderaannemers ingehuurd,
zoals een electramonteur, loodgieter en stucadoor, en deze wisselde elkaar perfect af, zodat er in een zo'n kort
mogelijke periode, zoveel mogelijk werk verricht werd. Terwijl mijn vrouw en ik zelf ook in het huis bezig waren
met klussen, krijgen we veel bruikbare tips. Ook dachten ze mee met problemen die we hadden, of eventueel
zouden krijgen. Ook op dat vlak hebben ze ons veel tijd en geld bespaard. Na elke dag hard klussen, ruimde
Mario en Martin hun gebruike materiaal netjes op en gooide al hun afval netjes weg. Ondanks dat er flink
gebouwd werd, heeft het huis er altijd netjes bijgelegen.
De Firma Boom heeft bij ons alle kozijnen vervangen door kunststofkozijnen, we hebben een uitbouw laten
plaatsen van 2,5 meter en we hebben een dakopbouw laten plaatsen. Mochten mensen dezelfde verbouwing aan
willen gaan, dan zijn ze van harte welkom om een keertje te komen kijken naar het eindresultaat.
Nogmaals bedankt voor het fantastische werk. De buurman is al bezig met sparen!
Met vriendelijke groet,
René en Amanda van Bakel

Beste Mario en Martin,
Ik wilde veel eerder mijn verhaal kwijt voor jullie website, maar door drukte was het er nog niet van kunnen
komen. Ook ik, moet me aan mijn woord houden!
Het is nu bijna een jaar geleden dat jullie bij ons de uitbouw hebben gerealiseerd!
Ik stond elke dag wanneer ik van me werk kwam met verbazing te kijken hoe snel jullie te werk gingen!
Firma Boom zorgden ervoor dat wij totaal geen last hadden van de werkzaamheden omdat we net een baby van
twee maanden in huis hadden.Binnen 10 dagen was de opdracht geklaard, professioneel en vakkundig! Ik krijg
alleen maar complimenten van familie en vrienden over het resultaat. In de woonkamer is gewoon niet te zien
waar de uitbouw begint!
De samenwerking tussen de onderaannemers zoals elektricien, stukadoors, metselaars etc… en
Jullie coördinatie van wie wanneer zijn ding kwam doen verliep vlekkeloos en zoals belooft in een rap tempo! Ook
de benodigde materialen werden precies op tijd door de diverse leveranciers op ons adres afgeleverd.
Nogmaals bedankt voor het mooie resultaat, we zullen jullie bij iedereen aanbevelen!!!
Succes in de toekomst, we gunnen het jullie van harte!
Met vriendelijke groet,
Carlo en Sheila Heemskerk

1 mei 2009
Beste Mario en Martin,
Onze aanbouw is klaar en het is prachtig geworden! Mooi vakwerk door Martin en Mario maar ook de door hen
ingezette tegelzetter,
stucadoor, loodgieter, electramonteur e.a. hebben prima werk geleverd. Fijn was dat er achter elkaar werd
doorgewerkt en er niet dagen
gewacht hoefde te worden tot de volgende vakman kwam. Wij hebben de house-warning net achter de rug en we
hebben veel complimenten
gekregen. Dus ook voor jullie Mario en Martin... complimenten.
Met vriendelijke groet,
Flip en Els van Loenen

5 dec 2008
Beste Mario en Martin,
Bij deze enkele lovende woorden voor de website. Het is een beetje aan de late kant, maar druk, druk, druk.
Afgelopen september hebben de gebroeders Boom bij ons op een zeer professionele en vakkundige wijze
een aanbouw geplaatst. Tot in de details op een goede en snelle wijze goed afgewerkt. Ik kan iedereen aanraden
om bijvoorbeeld eens het stukje op hun website onder het kopje "over J. Boom" te lezen. Hierin wordt veel
belooft.
Ik kan er maar maar een ding zeggen elk woord is voor 100% de waarheid.
Met vriendelijke groet,
Arie van Zandbergen

30 mei 2008
Aanbouw Purmerend-Zuid.
Om maar met de deur in huis te vallen, er is al veel goeds over jullie verteld, dat is zeker te lezen in alle
referentie’s.
Onze aanbouw door jullie te laten verwezelijken is een goede zet geweest, na 2 andere offerte’s vergeleken te
hebben, waren jullie de gunstigste te meer het All Inclusive bedrag voor het bouwen van onze aanbouw.
We hebben er 11 maanden naar uit gekeken, en de klus was binnen 1 maand gedaan, we zijn zeer tevreden over
jullie efficiente werkwijze!
Het is fijn om met jullie te werken.
We zullen jullie zeker aanbevelen!

Wim en Simone la Croix
Purmerend.

26 mei 2008
Hallo Mario en Martin
Het is alweer 5 of 6 zes jaar geleden dat jullie onze uitbouw gemaakt hebben.
Ik zag het leuke krantenstukje over jullie en wilde ook nog even vermelden dat we zo tevreden over jullie bedrijf
zijn.
Goede samenwerking, net werken, afspraken nakomen, kortom toppie.
Ik heb al een heleboel mensen over jullie verteld en zal dat ook blijven doen.
Veel succes voor in de toekomst
de groeten van Hans en Carla

16 april 2008
Inderdaad we moesten lang wachten voordat we met de uitbouw konden beginnen, maar het is de moeite waard.
Er wordt goed samengewerkt. De jongens denken met je mee, en wat heel fijn is, ze controleren ook de andere
mensen die voor hun werken.
Er zijn geen dagen tussen gevallen. Er wordt goed op afspraak gewerkt en netjes gewerkt.
We konden met een gerust hard gewoon naar ons eigen werk en alles aan hun overlaten. Heerlijk.
We genieten nu elke dag van het licht en de ruimte die we nu hebben.
Bedankt!!
Hans en Bernadette

14 maart 2008
Mario en Martin jullie zijn super!
J. Boom werkt op hoog niveau!
Onwijs bedankt voor jullie vakkundig vakmanschap. absoluut en echt helemaal super. Betrouwbaar, netheid,
kennis van zaken, harde doorwerkers.
En dat allemaal met een positief doorzettingsvermogen een vrolijke werkhouding ondanks een vreselijk pestweer.
Maar jullie gingen gewoon door!
Ook het team mensen waar jullie mee samenwerken verdienen absoluut een pluim!
Mannen jullie mogen trots zijn op het geen jullie zo mooi maken. We zijn jullie dankbaar en wensen jullie veel
zakelijk succes.
"keep on building"
groetjes Jan en Marja

22 december 2007
Hallo Mario en Martin,
Wij genieten van de prachtige openslaande deuren en van hoe je jullie onze zolderverdieping hebben verbouwd.
Pieter wil haast boven gaan wonen(dat was nu ook weer niet de bedoeling)!
Werkelijk jullie weten van wanten. Alles keurig afgewerkt en met zo min mogelijk rotzooi en nog snel ook!
Beste mannen, hartelijk dank en we zullen jullie gaarne aanbevelen bij onze bekenden.
Hartelijke groeten en de beste wensen voor 2008 van Hannie en Pieter van der Steen

10 december 2007
Hoi Mario en Martin,
Via de technisch tekenaar onder andere jullie naam doorgekregen als mogelijke kandidaat voor de verbouwing.
Met twee van de drie in de slag voor een offerte. Hier bleek al de mate waarin jullie met de klant meedenken.
Dit en een scherpe offerte gaven de doorslag ondanks dat we een half jaar langer moesten wachten dan bij de
andere aannemer. Maar ja, dan moet je toch nog maar afwachten wat de praktijk brengt....
De bouw zelf daarom in een paar woorden samengevat: professioneel, planmatig en toch flexibel, snel zonder
haast, goed materiaal, goeie partners, duidelijk in communicatie en daarbij nog een goed humeur.
Zowel met het resultaat als de manier waarop die tot stand is gekomen zijn we dan ook ontzettend blij. Helemaal
top.
Bedankt en tot ziens,
Wily en Ger

27 november 2007
Het volgende moet gezegd
mijn voorgevel is vakkundig en heel erg netje voorzien van kunststof kozijnen.
Zonder enige stress verliep het allemaal heel erg goed.
En daarbij komt ook nog dat praktisch alles opgeruimd was.
Bedankt heren en succes met de zaak.
Willemien Hape

9 september 2007

Hoi Martin en Mario, zoals beloofd een stukje voor de site.
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het plaatsen van onze schuifpui en het bouwen van de dakkapel.
Twee creatieve bikkels die vanaf moment 1 meedenken met de klant en zeer perfectionistisch en professioneel te
werk gaan.
Het doel............ zo min mogelijk overlast voor de klant, nakomen van afspraken en een stukje vakmanschap.
Jongens bedankt! tot ziens!
Juri Roos

5 juli 2007
Onlangs hebben jullie bij ons de erker vervangen. Begonnen werd met twee nieuwe heipalen te slaan.
Vervolgens plaatsten jullie een houten schot binnen voor het stof en de viezigheid. Daarna kon het afbreken, het
uitgraven en uiteindelijk weer de nieuwe erker. Het is een verademing om met jullie als aannemer te hebben.
Alles wordt netjes en keurig afgewerkt.
Daarnaast worden de spullen elke dag na beeindiging van de werkzaamheden keurig opgeruimd. We zitten er
weer super bij! Bedankt en jullie zijn zeker een aanrader.
Kees en Ellen

6 juni 2007
Hallo Martin en Mario
In het jaar 2006 zoeken naar een aannemer. We zagen het werk van jullie achter in de straat en hebben contact
gezocht. "Geboomt" over wat wij graag wilden met het huis en dat kon. Er was wel wachttijd, maar de prijs was
het wachten waard. Na het administratieve geregel begonnen jullie op dinsdag na de paasdagen met het eerste
gedeelte van de verbouwing.(dakopbouw)
Ongeloofelijk snel, netjes en vooral mooi werk, in 1 week tijd.
4 weken later was de opbouw op zolder aan de beurt en dat had meer voeten in de aarde. Ook dit deden jullie
met een strak schema en het liep snel.
7 juni is voor ons de oplevering want dan is het echt helemaal klaar.
Mannen, bedankt voor, de voor mijn gevoel , villa purmerendo!
De heldere afspraken, correcte service en vooral jullie beiden als mens.
Het huis wordt door anderen bezichtigd en de reclame voor jullie is een feit. Er zullen er meer gaan volgen.
Mocht iemand twijfelen? Wij niet en voor een volgend project zullen wij jullie zeker benaderen.
Bedankt voor het realiseren van een mooi huis en niet te vergeten ook de mensen die jullie inhuren! Het is
duidelijk merkbaar dat alles zeer goed op elkaar is ingespeeld anders is het onmogelijk dit in zeer korte tijd te
realiseren.
Groetjes,
Ruud en Gon

22 mei 2007
Onderstaand nog het beloofde stuk tekst voor jullie website:
De firma Boom heeft een aantal verbouwingen aan ons huis uitgevoerd.
Daarbij onderscheiden ze zich door het werken met een strakke planning - ook ten opzichte van onderaannemers
als electriciteit, gas & water en schilderwerk - waardoor de verbouwing in een kort tijdsbestek gerealiseerd wordt.
Verder is het prettig werken met J. Boom : de communicatielijnen zijn kort, en ook tijdens de bouw vindt overleg
plaats en is er ruimte om nieuwe ideeen of noodzakelijke wijzigingen goed door te spreken.
Fam. v.d. Heide

10 mei 2007
Martin en Mario
We hebben een jaar op jullie moeten wachten, maar het was de moeite meer dan waard!
Iedere dag werd er volgens strakke planning gewerkt; heiers, gravers, vloerenstorters, alles ging achter elkaar
door.
Met als resultaat binnen 2 weken een prachtige aanbouw van 3 meter!
Iedere dag werd bovendien alles netjes opgeruimd en op de laatste dag was echt alles spik en span.
Ook voor de door jullie ingehuurde elektriciens, stukadoor en metstelaars niets dan lof, allemaal echte
vakmensen.
Jullie zijn toppertjes en we zullen jullie dan ook bij iedereen aanbevelen!
Groetjes,
Fam. Punt

12 april 2007
Wij kennen de Fa. Boom al een heel veel jaren. Ongeveer 17 jaar geleden heeft oprichter Jaap Boom in ons pand
in de binnenstad van Purmerend, alle ramen vernieuwd. Het zegt heel veel als ik hier meld dat ze tot op heden er
nog als nieuw uitzien. Kortom topkwaliteit en topafwerking.
Toen wij een huis kochten in de Gors en vonden dat de ramen en deuren vernieuwd moesten worden was de
keuze voor wat betreft de leverancier en uitvoerder dan ook niet moeilijk.
De zaak was inmiddels overgenomen door zoon Mario en schoonzoon Martin die beiden in het bedrijf zijn
opgegroeid. De offerte was zoals verwacht scherp en aldus besteld.Netjes op tijd eigenlijk nog iets eerder dan
verwacht. Wij waren op vakantie dus hebben zij onze dochter gebeld en werden de ramen en deuren geplaatst.
Toen wij die middag aankwamen was Martin al aan het stofzuigen.
Zoals verwacht weer prachtig werk en subliem afgewerkt.
Bovendien krijg je als extra dat alles maar dan ook alles keurig opgeruimd wordt.
Mario en Martin hebben een modern bedrijf snel en efficiënt maar wel met een "ouderwetse" service.
De volgende klus is al besteld en wij kunnen iedereen de Fa. J. Boom V.O.F. aanbevelen.

Ad Roeland

27 maart 2007
Geweldig goed werk geleverd. Het betreft hier de aanbouw aan de huiskamer. Opvallend mag de "clear area
policy" worden genoemd.
Als opruimtutten kunnen wij stellen Boom dat alles keurig netjes wordt achtergelaten, dag in en dag uit. Ook het
werk van ingehuurde collegae wordt als positief ervaren.
Nu nog een paar dakramen en de boel, is weer tiptop in orde.
Blijf zo doorgaan zonder naast jullie schoenen te gaan lopen.
Paulo Diana en Vince Meijer

14 maart 2007
Hoi Mario en Martin,
Heel erg bedankt weer voor een mooie en snelle verbouwing van onze woning.
Jullie hebben 4 jaar geleden ook al de aanbouw aan de zijkant van onze woning gedaan en nu dan de
dakopbouw.
Wat een extra ruimte!!!
Wat ons toch iedere keer weer opvalt is de strakke planning die jullie hanteren.
Het lijkt wel of de onderaannemers om de hoek staan te wachten, zo soepel loopt alles.
En natuurlijk wordt alles netjes opgeruimd achtergelaten.
We kunnen het iedereen aanraden, ga eens Boomen over uw verbouwing, het resultaat is schitterend.
Groetjes,
Hans en Marjon Reijn

13 maart 2007
Hallo Martin en Mario,
Hierbij ons commentaar op de werkzaamheden zoals door Aannemersbedrijf J. Boom uitgevoerd aan onze
woning:
Voor onze verbouwing zijn wij na diverse andere offertes bestudeerd te hebben met Aannemersbedrijf J. Boom in
zee gegaan, en dat is uitstekend bevallen!!
Kenmerken van de uitgevoerde werkzaamheden zijn; degelijk, strakke afwerking, binnen de termijn en tegen een
goede prijs.
Petje af voor het getoonde vakmanschap en de manier waarop is gezorgd voor een minimale overlast voor de
bewoners.
Zelfs tijdens slecht weer (eind januari 2007) zijn de mannen er in geslaagd om zonder wateroverlast het nieuwe

dak te plaatsen en het oude te verwijderen (en in die volgorde!).
Voor een volgende klus gaan wij zeker weer met Aannemersbedrijf J. Boom aan de slag en wij kunnen dat ook
van harte aanbevelen.
De 2 buren die deze zelfde operatie aan hun huis laten uitvoeren zien het ook met veel vertrouwen tegemoet.
Nogmaals bedankt voor het resultaat en de adviezen die jullie onstijdens de bouw gegeven hebben.
Hartelijke groeten
Bob van Kampen

10 maart 2007
Bij de offerte gaven de prettige communicatie, een gunstige prijs, aanbeveling door vrienden en een goed gevoel
de doorslag. Na het opleveren van het werk zijn wij nog steeds uitermate tevreden over de firma J. Boom. Er
werd snel, hard en keurig gewerkt. Aan het eind van iedere dag was alles weer netjes opgeruimd. Ook de
onderaannemers lijken met zorg uitgekozen te zijn. In een paar woorden samengevat: kwaliteit, snelheid,
gunstige prijs, meedenken en klantvriendelijk!! Kortom, ons inziens een echte aanrader voor uw verbouwing.
Michel Cramer

31 oktober 2006
Voor op de website:
De firma J. Boom heeft bij ons werkelijk voortreffelijk werk verricht. Het is plezierig zaken doen met dit bedrijf, niet
alleen omdat men prima kwalitieit levert, maar ook omdat er wordt meegedacht met de klant. Ieder probleem (als
dat er al is) wordt door hen opgelost of er wordt een oplossing in overweging gegeven. De heren zorgen voor een
schone werkplek en realiseren zich dat een verbouwing best belastend kan zijn voor de bewoner/ opdrachtgever.
Ik kan niets anders zeggen dan; bedankt voor het geleverde werk. Mocht u op zoek zijn naar een
aannemersbedrijf dat doet wat het belooft, dan is wat mij betreft de keuze eenvouding: J. Boom.
Jeroen Riemeijer

Contact
Pascalstraat 22-24, 1446 TX Purmerend
T: 0299-433498 | E: info@jboom.nl

