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GOEDE DOELEN & SPONSORING

Loodgietersbedrijf Meijer & Zoon sponsort diverse activiteiten en richt zich daarbij niet alleen op de 
absolute top, want Loodgietersbedrijf Meijer & Zoon wil als organisatie maatschappelijke betrok-
kenheid tonen door diverse goede doelen te steunen. Sponsoring is een goed middel om zowel de 
persoonlijkheid als de waarden van het merk te ondersteunen.

• Stichting Welzijn Gerhandicapten Nederland

• Villa Pardoes

• Haagse Voetbal- en Cricketvereniging Quick

• Voetbalvereniging VCS

• Voetbalvereniging Erasmus

• Voetbalvereniging RVA

• Judoka Jason Gawke

• Openbare Basisschool De Vlierboom



Loodgietersbedrijf Meijer & Zoon is een familiebedrijf dat wordt gerund door de tweede generatie en 
is opgericht in 1978 door de huidige directeur Jan Meijer en zijn vader. In 1978 zijn wij begonnen in 
een pand aan het Zieken te Den Haag.
In verband met ruimtegebrek zijn we in 1995 verhuisd naar het huidige pand in de 2e Van Blanken-
burgstraat in Den Haag.
In 2004 is besloten het bedrijf verder uit te breiden, wat resulteerde in een nieuw pand aan de Mar-
greta van Hennebergweg in Den Haag.
In 2007 is het bedrijf gestart met een nieuwe dienst, het onderhouden en inspecteren van hellende 
daken en dakgoten.

Loodgietersbedrijf Meijer & Zoon is een dynaqmisch bedrijf met al meer dan 30 jaar ervaring. Het 
speerpunt is het lood- en zinkwerk, maar ook voor het onderhoud en de reparatie van uw cv-, gas- en 
watervoorzieningen, sanitair, dakbedekking en onderhoud en inspectiewerkzaamheden bent u hier al 
even vanzelfsprekend aan het juiste adres.
De toegevoegde waarde zit hem in het comfort, het design en de sfeer die we u kunnen bieden. We 
hanteren een individuele aanpak die we al naar gelang uw smaak en stijl creatief gestalte geven. Deze 
methode leidt altijd tot een geavanceerd resultaat in exact de vorm die u wenst. Bovendien kunnen 
er door de korte communicatielijnen geen misverstanden ontstaan. De adviezen en de service krijgt 
u er gratis bij!

WERKZAAMHEDEN

Loodwerkzaamheden
Eén van de belangrijkste werkzaamheden binnen het bedrijf zijn de loodwerkzaam-
heden. Loodgietersbedrijf Meijer & Zoon kan voor u het loodwerk herstellen en 
vernieuwen.
Voorbeelden hiervan zijn: voetlood, spouwlood, loden ommantelingen enz.

Zinkwerkzaamheden
Jaren na het aanbrengen van zink, zult u weinig veranderingen aantreffen. 
Zink is erg duurzaam in het gebruik en zal niet snel verouderen. Overigens 
heeft zink een aantal sterken eigenschappen; het is goed repareerbaar en ver-
werkbaar.
Loodgietersbedrijf Meijer & Zoon kan voor u zinken goten herstellen of ver-
nieuwen.
Zink op dakkapellen en alle voorkomende zinkwerkzaamheden in en om het 
huis, voorbeelden hiervan zijn: luifels, zinken zijwangen, kilgoten en zinken 
hemelwaterafvoeren.

Koperwerkzaamheden
Het gebruik van koper heeft vele voordelen, zo heeft koper een chique uitstraling, goe-
de verwerkingsmogelijkheden , milieuvriendelijk en het staat bekend om zijn lange 
levensduur. Echter biedt koper ook uitstekende bescherming tegen inwerking van weer 
en wind. Loodgietersbedrijf Meijer & Zoon kan voor u koperen goten herstellen of 
vernieuwen. Koper op dakkapellen en alle voorkomende koperwerkzaamheden in en 
om het huis, voorbeelden hiervan zijn: luifels, koperen zijwangen, kilgoten en koperen 
hemelwaterafvoeren.

Pannenbedekking
Loodgietersbedrijf Meijer & Zoon is zeer ervaren in de verwerking van kera-
mische en betonpannen. Allerlei soorten dakpannen worden door Loodgieters-
bedrijf Meijer en Zoon verwerkt volgens de desbetreffende richtlijnen van de 
leveranciers en geldende beoordelingsrichtlijnen.
Uw dak bedekken met dakpannen heeft veel voordelen, namelijk er zijn vele 
maten en modellen, de pannen zijn onbrandbaar en ze hebben een lange le-
vensduur.
Loodgietersbedrijf  Meijer & Zoon kan u altijd helpen met de zoektocht naar 
de goede dakpan en evt. andere vragen met betrekking tot het pannendak

Leienbedekking
Naast pannenbedekking is Loodgietersbedrijf Meijer & Zoon ook in 
staat om u dak te voorzien van een schitterende leienbedekking.
Allerlei soorten dakpannen worden door Loodgietersbedrijf Meijer en 
Zoon verwerkt volgens de desbetreffende richtlijnen van de leveranciers 
en geldende beoordelingsrichtlijnen.
Het voordeel van leien is dat deze in vele kleuren te verkrijgen is en deze 
een lange levensduur hebben.

Dak- en gootinspecties
In ons land met zijn verschillende jaargetijden en soms extreem weer is 
het van belang om de daken regelmatig te inspecteren. Het verwijderen 
van bladeren, mos en ander vuil zorgen voor een langere levensduur 
van u goot.
Een schoon dak blijft beduidend langer in goede conditie, bovendien 
worden de risico’s van lekkages en klachten sterk verminderd.
Bij een schuin of hellend dak bestaat onderhoud meestal uit reinigen 
van het dak en reparatie of vervanging van dakpannen.
Bij een eventuele jaarlijkse inspectie worden ook de dakgoten gereinigd 
en gecontroleerd op verzakking.
Loodgietersbedrijf Meijer en Zoon kan in overleg met de klant een 
doelmatig onderhoudsplan opstellen om calamiteiten zoveel mogelijk 
uit te sluiten.

Dakbedekkingwerkzaamheden
Loodgietersbedrijf Meijer en Zoon verzorgt allerlei dakbedekkingwerkzaamhe-
den van bitumineuze dakbedekking tot en met zinken daken.
Alle werkzaamheden worden binnen de VCA normen uitgevoerd, hierbij komt 
randbeveiligingen, harnassen of andere van toepassing zijnde beveiligingen 
kijken.

CV-installaties
Anno 2007 is een CV-installatie in het huis onmisbaar, Een goede installatie 
is dan ook van groot belang en dienen goed te functioneren. Deze installaties 
worden dan ook door Loodgietersbedrijf Meijer en Zoon met zorg en volgens 
de normen en geldende richtlijnen aangebracht.
Verder is het jaarlijkse onderhoud van een CV-installatie erg belangrijk en 
daarom staan wij ook altijd klaar voor een onderhoudsbeurt van uw CV-ketel.

Gas- en waterinstallaties
Gas en waterinstallaties zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in en om 
het huis. Deze installaties zijn belangrijke factoren in het dagelijks leven, en 
dienen dus altijd goed te functioneren. De installaties worden dan ook door 
Loodgietersbedrijf Meijer en Zoon met zorg, volgens de normen en geldende 
richtlijnen aangebracht.

Rioleringswerk / -reiniging
De riolering is een onmisbare schakel als het gaat om de afvoer van water. Het 
is daarom van belang dat de riolering ten alle tijden goed blijften functioneren. 
Mocht dit onverhoopt toch niet het geval zijn dan staat Loodgietersbedrijf 
Meijer & Zoon klaar voor u.
Naast het ontstoppen van de riolering met professionele apparatuur behoort 
ook algehele vernieuwing in onze mogelijkheden.


