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WIE IS 
RIVAGO?

 

Rivago is een bouwkundig aannemer uit 
Purmerend, gespecialiseerd in verbouw, 
renovatie, onderhoud, schilderwerk en 
kozijnen. Geen enkel project is voor ons te 
gek. Wij werken met een allround en
flexibel team van timmermannen, loodgieters, 
elektriciens, schilders en stukadoors, 
waarmee wij u verzekeren dat het eind-
resultaat ten alle tijden verbluffend zal zijn.

Vertrouwen is de basis
Kwaliteit en vertrouwen zijn voor Rivago 
de uitgangspunten. Dagelijks zetten onze 
vakmensen zich in om van ieder project een 
succes te maken. Dit doen wij op dit moment 
voornamelijk in de regio’s Amsterdam, 
Zaanstad en ’t Gooi. In het algemeen werken 
wij voor Verenigingen van Eigenaren, 
Vastgoedbeheerders, Woningcorporaties en 
Bouwpartners. Natuurlijk verzorgen wij ook 
particuliere renovatieprojecten.
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GESPECIALISEERD 
IN VERBOUW, 
RENOVATIE, ONDERHOUD, 
SCHILDERWERK EN KOZIJNEN

ALLROUND EN ERVAREN 
TEAM

ALTIJD ÉÉN 
AANSPREEKPUNT

KORTE, DIRECTE LIJNEN

SCHERPE PRIJZEN

GEDIPLOMEERD 
BOUWKUNDIG AANNEMER

NL ONDERHOUD 
GECERTIFICEERD



Een kritische blik en ervaring zijn 
belangrijk als het gaat om een 
vakkundige renovatie. Bij Rivago 
bent u aan het juiste adres als u 
op zoek bent naar een vast team 
van goed opgeleide vakmensen. 
Onze opdrachten bestaan 
voornamelijk uit volledige 
renovaties, verbouwingen, 
klein- en groot onderhoud in heel 
Noord- Holland.

BOUW
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Hierbij een kleine greep uit onze 
werkzaamheden welke wij verrichten, 
en die wij met oog voor detail uitvoeren:

•  Herindeling
•  Gas en waterinstallaties
•  Elektrische installaties
•  Vloeren en wanden
•  Stuc- en schilderwerk
•  Tegel- en metselwerk
•  Interieurbouw
•  Keukens
•  Balkons, hekwerk

Langdurige relaties

Kwaliteit, service en betrokkenheid. Daar draait het om. Ieder project 
weer. Onze partners, voor wie al vele projecten zijn afgerond, 
hebben het volste vertrouwen in ons, omdat wij altijd onze beloftes 
waarmaken. Daar zijn wij hartstikke trots op! Bij Rivago streven wij 
naar maximale haalbare tevredenheid. Onverhoopte tegenvallers 
lossen wij altijd, gewoon en netjes op. Zoals het hoort. 



SCHILDER-
WERKEN

 

Iedereen weet dat échte liefde voor het 
schildersambacht het mooiste resultaat 
oplevert. Daarom controleren wij altijd de 
kwaliteit van uw houtwerk en adviseren wij 
u graag bij het maken van het materiaal en 
de kleurkeuze. Rivago verzorgt schilderwerk 
voor Verenigingen van Eigenaren, 
Vastgoedbeheerders, Woningcorporaties, 
Bouwpartners en natuurlijk particulieren. 

Afspraak is afspraak: wij maken uw 
verwachtingen waar

Bij Rivago staan de begrippen accuraat en 
nuchter voorop. Wij zullen er altijd alles aan 
doen om uw verwachtingen waar te maken 
en afspraak is afspraak! Onder het genot van 
een kop koffie komen wij graag kennismaken 
om een grondige inschatting van de 
werkzaamheden te maken. Hierdoor kunnen 
wij u de scherpste prijs bieden.

Wist u dat?
Rivago een NL Onderhoud gecertificeerd en erkend onderhoudsbedrijf is. 
Wij kunnen een meerjarenplan aanbieden voor het onderhoud van (buiten)
schilderwerk aan woningen en complexen. Hiermee bespaart u aanzienlijk op 
onderhoudskosten en voorkomt u achterstallig onderhoud. Ook heeft u er zo geen 
omkijken meer naar! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

AFSPRAAK 
IS AFSPRAAK!
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Rivago laat geen aspect 
ongemoeid in het schilderwerk:

•  Binnen- en buitenschilderwerk

•   Wandafwerking

•   Spuitwerk 
 

•  Glasvliesbehang

•   Klein stucwerk

•   Coaten van vloeren en gevels

•   Houtrot reparatie



KUNSTSTOF 
KOZIJNEN

 

Rivago is exclusief leverancier van Kufa 
raamsystemen. Wij leveren en monteren 
kunststof kozijnen van het innovatieve merk 
Gealan. Ons uitgebreide montageproces 
garandeert een feilloze aansluiting van uw 
kunststof kozijn. Daarom bieden wij zelfs 
tien jaar garantie op dit perfecte stukje 
duurzame techniek.

Erkende kwaliteit: voor maximale 
duurzaamheid

Foutloze montage staat voorop. 
Alle Rivago monteurs werken netjes en 
accuraat volgens de Gealan certificering 
zodat u verzekerd bent van hoogwaardige 
kozijnen. Wij kiezen voor de manier die de 
beste isolatie en duurzaamheid oplevert. 
Vanzelfsprekend verzorgen wij binnen één 
dag een waterdichte prijsopgave voor u.

PERFECT 
STUKJE 
DUURZAME 
TECHNIEK
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Al onze kozijnen worden 
volgens de KOMO-richtlijnen 
geplaatst waardoor u altijd 
geniet van:

•  Hoge isolatiewaarde

•   Maatwerk: minder kans op 
toekomstige lekkage

•   Perfecte bouwkundige én 
esthetische aansluiting 
 

•  Ontwerpvrijheid in stijl en kleur

•   Geen pur of kit tussen het 
kozijn en de muur

•   10 jaar garantie op montage,  
isolatie beglazing en fabricage
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