
 Referenties 
 
 
                         
WG Bouwonderhoud P.J.W.C. Dederen 
Beetsplein 9 Straalmanstraat 30      Passie voor perfectie 
6531 BD Nijmegen 6521 JM Nijmegen 
 
 

         
 

 
 
Betreft: Referentie   
 
WG bouwonderhoud is me aangeraden door een collega, die kortgeleden haar huis heeft laten opknappen en zeer tevreden was over 
het door WG Bouwonderhoud geleverde resultaat.  
Bij het eerste gesprek met Wahan Militonian kwam ik al gauw tot de conclusie, dat hij niet alleen even kwam verven, maar het hele 
proces met me door wilde nemen en daarbij de voor en nadelen van bepaalde keuzes met me besprak. Ook nam hij geen blad voor 
de mond als hij vond dat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd moesten worden, voordat hij met zijn werk begon, om een mooier 
resultaat te krijgen en ik moet toegeven dat hij meestal gelijk had. Voor zijn werk gebruikt hij eerste klas materiaal, waarvan  hij bij 
de offerte een uitgebreide specificatie maakt. De weken dat hij in mijn huis heeft gewerkt begonnen altijd met een vrolijk 
goedemorgen, waarna hij soms na een kopje koffie maar meestal direct aan het werk ging. De mensen die hem kwamen helpen, 
waren met zorg uitgekozen en werden kritisch door hem gevolgd en er werd hard doorgewerkt. Kritisch is hij ook op zichzelf  en hij 
is zeker niet tevreden met een half resultaat. Zelfs als het werk wat tegen zat,  behield hij toch zijn goede humeur en was hij in voor 
een grapje.  
Regelmatig werd ik tijdens de werkzaamheden voor overleg erbij gehaald om te checken of ik het eens was met de uitvoering zoals 
hij gedacht had. Het uiteindelijke resultaat mag er dan ook wezen!  
Als u iemand zoekt die pretentieus te werk gaat, adviseert, kennis van zaken heeft, er niet voor schroomt zijn mening te ventileren 
om zo gezamenlijk tot een weloverwogen keuze te komen qua materialen en kleuren en daarbij redelijke prijs hanteert en ook nog 
een goed humeur heeft, kan ik Wahan Militonian van harte aanbevelen.  
 
Jos Dederen 

 



We zijn uiterst tevreden over WG Bouwonderhoud.  Ze hebben hier het buitenwerk geschilderd en bijgewerkt en verschillende 
klussen in en rondom de praktijk gedaan. Zij werken erg nauwkeurig en kijken verder dan alleen de verflaag ( bv stukken van 
drempels etc vervangen). Ook werd er discreet gewerkt en ging het prettig samen met het werk in de huisartsenpraktijk. Wij kunnen 
dit bedrijf zeker aanbevelen.  
Zo goed Wahan! 
 
W. de Graaf, huisarts , Huisartsenpraktijk Berg en Dal 

 
 
Wahan is een pietje precies. Hij is er op gebrand om goede kwaliteit te leveren en dat doet hij dan ook. Zijn slogan "Passie voor 
perfectie" zijn dus geen loze woorden. We zijn erg tevreden over het resultaat. 
 
D.S. Nijmegen 

 
 
Wahan Militonian is een vakman bij uitstek, en zijn slogan "Perfectie is mijn passie" maakt hij meer dan waar. Het leuke aan Wahan 
is een bijzondere combinatie van klantgericht luisteren enerzijds, en vakgedreven eigenwijsheid anderzijds. Minder dan het goede is 
voor Wahan niet voldoende. De vakmensen van WG Bouwonderhoud hebben ons huis aan de buitenkant naar volle tevredenheid 
geschilderd, en hebben vervolgens ook diverse klussen in de tuin, aan het balkon en in de schuur gedaan, op nieuw tot onze volle 
tevredenheid. Ik kan WG Bouwonderhoud zeer warm aanbevelen voor zowel schilder- als ander kluswerk. 
Bas Bloem 

 
 
"Passie voor perfectie" staat er op het kaartje van Wahan en dat klopt helemaal. 
In de 1ste plaats is Wahan een beschaafd en rustig persoon en volledig betrouwbaar en dat laatste is heel belangrijk want voor een 
korte of langere periode laat je iemand tot je huis toe , ook als je er zelf niet bent.  
Niet alleen op het gebied van het schilderen is hij een ware vakman maar ook zaken die hij tegenkomt, bijv. een slechte plek in het 
hout, een lekkende dakgoot, een slot dat niet goed werkt, hij lost het allemaal op. Hij overlegt, maakt foto's voor en na de reparatie, 
kortom je hebt het gevoel dat je huis in hele goede handen is. Ik dacht dat mijn vorige schilder een goede was maar nu weet ik wel 
beter.  
Ik zou graag eenieder willen uitnodigen bij mijn thuis om te kijken hoe mooi mijn huis geworden is en wat een staaltje vakwerk 
Wahan heeft geleverd. 
Ik ben in ieder geval uitermate tevreden en hoop  dat Wahan nog veel opdrachten mag krijgen want hij verdient het. 
 
J.R. Nijmegen. 



 
Aan Wahan Militonian,  

        
Dank je wel voor je prachtige schilderwerk, binnen en buiten.  
Ons totaal verwaarloosde huis is volledig als nieuw geworden. 
Ook alle technische problemen, houtbewerking, timmer- en metselwerk, 
alles wat je hebt gedaan is even prachtig. 
 
Berg en Dal. 

 
L.S. 
  
Wahan heeft voor ons regelmatig verschillende werkzaamheden verricht, zoals: 
- Reparatie van de dakgoot, het dak en de afvoer. 
- Reparatie en schilderwerk van ramen, deuren en kozijnen. 
  
Wij kennen Wahan als een betrouwbare, secure man, die goede adviezen geeft en de werkzaamheden perfect uitvoert.  
Door zijn sympathieke manier van optreden, heeft hij bij ons veel goodwill gekweekt. 
  
Nijmegen. 
 

 
 
Hij heeft in ons huis verschillende klussen uitgevoerd. In buitengewone goede kwaliteit. We zijn zeer tevreden over de 
werkzaamheden van WG Bouwonderhoud. Hij is prettig in de omgang en luistert goed naar je wensen, en dat tegen een redelijke 
prijs. Kortom een aanrader!  
 
Familie Bongers Nijmegen 

 
                   

Wahan is een pietje precies, ziet alles en wil alles mooi maken en dat lukt hem ook. Mooi schilderwerk en nauwkeurige reparaties. 
Een gezellig, behulpzaam, voorkomend, intelligent mens. Een aanrader!  
 
Jos 

 



 
Passie voor  Perfectie. 
Na 12 jaar was onze huiskamer toe aan een opknapbeurt. Een kamer in een jaren 20 huis en daar hadden wij met Latex en met twee 
linker handen 12 jaar geleden wat moois van gemaakt.  
Nu moest het dus professioneler, er waren wat scheuren zichtbaar en de deur was op sommige plekken kaal geworden.  Wahan 
Militonian kenden we al een tijdje, maar we wisten niet dat hij een eigen bedrijf had voor onderhoudswerkzaamheden aan 
woningen. Toen we daar achter kwamen was een afspraak gauw gemaakt met "WG Bouwonderhoud". 
Er werd goed gekeken, gemeten, gevraagd er werden suggesties gedaan. Duidelijk was dat we een deskundige in huis hadden 
gehaald. De offerte werd gemaakt en het was voor alle partijen duidelijk wat er moest gebeuren en ook werden al afspraken gemaakt 
over de dagen dat Wahan aan het werk zou zijn. 
Wat viel ons op: 
● Wahan werkt volgens het principe van: afspraak is afspraak. Hij komt op de momenten dat hij afgesproken hebt.  
● Wahan gaat voor perfectie. Liever iets dieper een scheur in de muur herstellen dan de kans lopen het binnen 5 jaar te moeten 

repareren.  
● Wahan besteedt veel van de tijd uit zijn offerte aan een gedegen voorbereiding. Schuren, voorbehandelen, gronden en dan 

pas verven. De wanddozen, de gordijnroeden,  de schroeven, etc. moeten uit de muur voor het beste resultaat.  
● Wahan heeft alle materialen die nodig zijn voor de job. Hij probeert het zo netjes mogelijk te doen, door de vloer af te dekken 

en de gebruikte materialen steeds een eigen opgeruimde plek te geven. 
● Wahan houdt niet van kletsen onder zijn werk, want dat werk gaat voor. Ook vóór de welverdiende pauze. Hij heeft dus 

weinig tijd voor een kopje koffie. 
● Wahan trekt wel tijdig aan de bel als hij wil overleggen, omdat hij iets is tegengekomen.  
● Wahan doet zijn werk met passie. Hij is apetrots als het gaat zoals hij wil en het resultaat prachtig is. Maar voor het zover is, 

voert zijn streven naar perfectie de boventoon. 
● Wahan is volstrekt betrouwbaar en is een prettig mens om mee van doen te hebben. Hij straalt rust uit en lijkt altijd erg goed 

gemutst en vrolijk. Het was opvallend dat een vakman zich ook zo goed aan zijn afspraken hield. 
 

We weten dat Wahan veelzijdiger is dan alleen het opknappen en schilderen van onze huiskamer. We vinden het dus fijn dat zijn 
adres in onze telefoonklapper staat, zodat we met hem weer contact kunnen opnemen voor alle zaken in en om het huis, waarvoor 
wij de kennis en kunde hebben. Zo heeft Wahan in onze tuin daarna nog tuinpaden aangelegd. Ook dat ging vanuit perfectie. 
 
Wij raden iedereen aan om eens met WG Bouwonderhoud te praten als er iets in of aan de woning moet gebeuren. U maakt dan 
kennis met een allround vakman die weet wat hij doet en dat tegen een alleszins redelijke prijs. 
 
W.K. & R. van W., Nijmegen 
 



 
 
Passie voor perfectie is een understatement voor iedereen die Wahan heeft zien werken. Bijvoorbeeld in ons jaren 30 huis was de 
dubbele beglazing niet helemaal geplaatst en afgewerkt zoals het hoort. Wahan heeft al onze verwachtingen overtroffen door het 
werkelijk prachtig te herstellen. Wahan gaat niet voor de snelste oplossing. Het voorbereidende werk, het afwerken van de ruwe 
stukjes, het zo nodig vervangen van kitlagen gebeurt eerst zeer zorgvuldig waarna het werk echt af wordt met de beste verf. 
En passant worden lekkages verholpen, lekkende dakpannen vervangen en waar nodig wat zinkwerk professioneel gerepareerd. 
Naast passie voor perfectie is er ook passie voor het vak. Met veel enthousiasme kan hij vertellen over materiaalkeuze en het 
uiteindelijke resultaat. 
Wahan maakt van te voren duidelijke afspraken en houdt zich daar aan en alles tegen een meer dan prima prijs-kwaliteit 
verhouding! 
 
Familie De Leeuw, Nijmegen 

 
 
Het buitenschilderwerk voor onze hele woning is verzorgd door WG Onderhoud. De buitendeuren zijn zowel aan de binnen- als aan 
de buitenkant geschilderd. 
Voorafgaande aan de werkzaamheden is een uitvoerige inspectie gedaan van de 
onderhoudstoestand van het houtwerk. Daarna kregen we een heldere gespecificeerde offerte. Tegen een redelijke prijs is de woning 
professioneel en nauwkeurig onder handen genomen. In een ontspannen sfeer zijn de werkzaamheden vlot verlopen. 
 
Familie Sillessen, Groesbeek 

 
De naam van de firma is goed gekozen. Passie voor Perfectie. 
  
We hadden maar kort de tijd om het appartement te laten verven en laminaat te laten leggen. Via een kennis hebben we voor WG 
Bouwonderhoud gekozen en we waren zeer blij met zijn werk. Alles binnen de afgesproken tijd en het zag er geweldig uit en we 
konden er zo in. Wahan is zeer vriendelijk en betrouwbaar. 
 
Mw. van Hoeven 

 
 
Wahan heeft de rotte ramen vervangen en van dubbel glas voorzien. Alles in jaren 30 stijl en mooi afgewerkt. Daarnaast heel 
handige voorzetramen besteld en geplaatst voor het glas in lood zodat ik die goed kan schoonmaken en het geheel mooi in stijl blijft. 
De kwaliteit van de voorzetramen ziet er goed uit en ze hebben de eerste winter prima doorstaan. Daarnaast zijn verschillende sloten 



vervangen en van nieuwe klinken voorzien en deuren en kozijnen geschuurd en geschilderd. Ik ben bijzonder blij met het resultaat 
en heb een goed gevoel over de geleverde kwaliteit. 
 
Saskia te Riele 

 
'Wahan Militonian heeft de achterkant van mijn huis geschilderd. Daarnaast heeft hij de gevolgen van achterstallig onderhoud 
weggewerkt. De houten veranda achter het huis is volledig vernieuwd, zink en rot hout vervangen, nokvorsten vastgezet. Het werk is 
naar volle tevredenheid uitgevoerd. Al het werk wordt met veel zorg en liefde uitgevoerd en dat zie je terug in het resultaat. Wahan 
heeft een enorme vakkennis en past deze toe in het werk. Hierdoor kun je werkzaamheden met het volste vertrouwen uit handen 
geven. 
Wahan is daarnaast ook nog eens een hele sympathieke, vrolijke en prettige persoon die zijn afspraken nakomt. 
Wahan heeft mij een hoop zorg en werk uit handen genomen. Je krijgt waar voor je geld. 
Ik geniet weer volop van mijn huis, dat weer strak in de lak zit! 
Ik kan iedereen met liefde voor zijn of haar huis WG Bouwonderhoud van harte aanraden. 
  
Frederieke 
 Berg en Dalseweg 
Nijmegen' 

 
                                                                                                                                                                                                                                 
Alle eerdere recensies overlezende kan ik niet zeggen dat er ook maar een enkele onjuiste omschrijving van de werkwijze, kennis, 
kunde en persoonlijk functioneren van Wahan vermeld wordt. Niet alleen heeft Wahan een meer dan geweldig stuk vakwerk bij ons 
afgeleverd, maar wist hij ook een paar uitstekende medewerkers mee te brengen. Dezen leverden onder zijn bezielende leiding en 
controle eveneens hoogstaand vakwerk af. Het was een erg grote klus maar geen moment werd hun aanwezigheid in en om het huis 
als storend ervaren. (gelukkig hadden we wel 3,5 week erg mooi weer!). 
Alleen werd ik er “een beetje moe” van als Wahan mij telkens weer een andere rotte plek of ondeugdelijk prutswerk van een 
voorganger wist te tonen. Maar hij had wel gelijk, en het is nu dan ook een heerlijk gevoel om te weten dat het vrijstaande pand er 
niet alleen schitterend uit ziet maar de komende jaren ook deugdelijk beschermd is tegen weer en windinvloeden. 
Omdat ik ook praktijk aan huis heb, en dus vele mensen zijn vakwerk zullen zien, ben ik er van overtuigd dat de faam van “Passie 
voor Perfectie” zich behoorlijk zal gaan uitbreiden! 
  
Wahan, bedankt! 
  
Hubert J. Lammers 
Ressen 


