
Laminaat leggen slaapkamers/ zolder  

08-08-12 | Dhr. Aalbers, Amersfoort  

Perfect gelegd, prima mensen!  

09-08-12  

Spork Vloeren schrijft:  

Heer Aalbers, vriendelijk bedankt voor de referentie. Ik ben blij dat u tevreden bent en 

dat u het hier gemeld heeft. Dat geeft aan dat de negatieve reactie van enkele dagen 

geleden inderdaad niet aan ons ligt. Nogmaals dank. Volgende week komen we de 

trappen bij u bekleden. 

Vloer schuren  

14-07-12 | Mevr. Moonen-Ketelaar, Utrecht  

Vloer ziet er supermooi uit. Werk was snel ingepland en binnen 1 dag klaar. Heel 

prettig was dat John vantevoren langs kwam om te kijken of het uberhaupt nodig was 

en wat we het beste met de vloer konden doen.  

Laminaat leggen op boven verdieping  

11-07-12  

Prima geregeld allemaal en vloer en plinten zitten er mooi in. Ook goed en schoon 

achtergelaten. Erg tevreden met het resultaat.  

laminaat leggen en behangen  

02-07-12  

Er is laminaat gelegd in de gehele flat; prima kwaliteit voor een goede prijs, aardige 

man!  

Schuren en lakken/olien parketvloer  

28-05-12 | Mevr. Horsthuis, Alkmaar  

Goed werk geleverd.  

Parket olien advice  

23-05-12 | Dhr. Adamian, Amstelveen  

The work was done very good and in time. I could get enough information and good 

advise before actual work. I would recommend them to other people.  

http://www.werkspot.nl/opdracht/769254/laminaat-leggen-slaapkamers-zolder
http://www.werkspot.nl/opdracht/759246/vloer-schuren
http://www.werkspot.nl/opdracht/818316/laminaat-leggen-op-boven-verdieping
http://www.werkspot.nl/opdracht/740534/laminaat-leggen-en-behangen
http://www.werkspot.nl/opdracht/658568/schuren-en-lakken-olien-parketvloer
http://www.werkspot.nl/opdracht/733854/parket-olien-advice


Laminaat leggen appartement Spijkenisse  

17-05-12 | Dhr. Wierth, Spijkenisse  

Afspraak was snel gemaakt en overleg verliep prima. Is wel veel (onnodig) zaagverlies 

gemaakt en vloerdelen werden soms zelfs verkeerdom gezaagd waardoor de hoek 

precies andersom was. Door dit zaagverlies ook erg veel afval hout. Verder prima 

kwaliteit en snelheid van leggen.  

14-06-12  

Spork Vloeren schrijft:  

Het zaagverlies waar u het over heeft dat komt omdat het laatste deel van elke rij 

schuin op de wand uitkomt. Als je dan het restant gaat gebruiken om de volgende rij 

ermee te beginnen en de schuinte gaat de andere kant op moet je inderdaad een aardig 

stuk afzagen. Dan is het niet zo dat wij verkeerd zagen en daarom onnodig zaagverlies 

maken. Wij hebben daar ook geen enkel belang bij het is voor ons alleen maar meer 

werk als de delen gewoon haaks op de muur uitkomen dan kunnen we direct zonder 

aanpassing het restant gebruiken voor de volgende rij. 

schuren en lakken  

15-05-12 | Dhr. Keeris, Veldhoven  

Onze vloer in het nieuwe huis zag er niet uit! Spork Vloeren heeft goed meegedacht 

betreft de mogelijkheden en goed geadviseerd ten behoeve van het kiezen van een 

goede kleur van de houten vloer. Deze hebben zij eerst op professionele manier 

geschuurd en daarna behandeld met een transparante olie, met behoud van eigen kleur 

van de vloer. En wij zijn super blij met het eindresultaat en krijgen veel complimenten 

over de mooie warme kleur van de vloer.  

Vloer renovatie begane grond  

14-05-12 | Dhr. Sladek, 's-gravenhage  

Door Ger en collega onze massief eiken vloer laten renoveren. Kieren weggewerkt, 

geschuurd en opnieuw in de olie. Ziet er echt prachtig uit! Vloer is weer als nieuw. 

Wat een goede vakman. Parket- en tapijtland levert een prima prijs/kwaliteit. Vond het 

eerlijk gezegd wel erg spannend via werkspot, maar dit is echt goed.  

eiken lamel parket leggen  

16-04-12  

Spork Vloeren werkt netjes en snel.  

trap stofferen  

14-04-12 | Dhr. Zoll-Dijkema, Moerkapelle  

http://www.werkspot.nl/opdracht/665094/laminaat-leggen-appartement-spijkenisse
http://www.werkspot.nl/opdracht/686418/schuren-en-lakken
http://www.werkspot.nl/opdracht/725172/vloer-renovatie-begane-grond
http://www.werkspot.nl/opdracht/600582/eiken-lamel-parket-leggen
http://www.werkspot.nl/opdracht/729020/trap-stofferen


Prima service. Tapijt wel ruim gesneden waardoor het eind wat krap werd, maar over 

algemeen vakwerk. Zou volgende keer zeker weer contact opnemen met Spork 

Vloeren.  

Ondervloer + laminaat + plakplinten leggen (112 m2) in Utrecht, Zuilen  

04-04-12  

Spork Vloeren heeft fantastisch meegedacht met onze wensen en ons aangevuld daar 

waar wij door onervarenheid zaken over het hoofd zagen. Het resultaat is een erg 

mooie vloer die in de afgesproken 2 dagen compleet gelegd is.  

Trap renoveren  

31-03-12 | Mevr. Coster, Nieuwegein  

Traprenovatie John is langs geweest om de trap te bekijken en advies te geven. Met 

een hoop stalen bij zich was er voldoende vergelijkingsmateriaal om tot de voor ons 

juiste keuze te komen. Tussentijds verliep de communicatie prettig. Hoewel het kort 

dag was, heeft John moeite gedaan de trap te renoveren op een voor ons gunstig 

moment. Over vakman Jan Gräve, die de trap gerenoveerd heeft, zijn we ook dik 

tevreden.  

Eiken duoplanken  

05-03-12 | Dhr. , Heerhugowaard  

Perfecte afhandeling van Spork. Afspraken gemaakt welke perfect werden 

nagekomen. De ingehuurde vakman welke de vloer heeft gelegd, een eiken duoplank 

34m2, heeft het snel en vakkundig geplaatst. Spork was duidelijk, helder en bood een 

redelijke prijs. Daarnaast kon de opdracht binnen een week al worden uitgevoerd. 

Prima vakman en geeft daarnaast goed en duidelijk advies. De totaalprijs is uitgevoerd 

voor het volledig verlijmen van de vloer.  

parketrenovatie  

17-02-12 | Dhr. Mol, Zierikzee  

Ik heb goede ervaringen met Spork Vloeren. Afspraken worden nagekomen of er 

wordt gebeld, Zie verder de rapportcijfers. Wel wijkt de totaalprijs behoorlijk af van 

de oorspronkelijke bieding,maar dat komt door meerwerk zoals spijkers drevelen en 

naden vullen. E.e.a. is duidelijk aangegeven d.m.v. een offerte  

vloerbedekking in de gehele woning  

21-01-12 | Mevr. van broekhuijsen, Heemskerk  

leuke mensen kwamen er samen wel uit opdracht wordt nog uitgevoerd als dat is 

gebeurd zal ik u verder vertellen over mijn ervaring met hun maar denk wel dat dat 

ook wel goed komt gr els  

http://www.werkspot.nl/opdracht/672736/ondervloer-laminaat-plakplinten-leggen-112-m2-in-utrecht-zuilen
http://www.werkspot.nl/opdracht/628284/trap-renoveren
http://www.werkspot.nl/opdracht/634436/eiken-duoplanken
http://www.werkspot.nl/opdracht/629044/parketrenovatie
http://www.werkspot.nl/opdracht/649246/vloerbedekking-in-de-gehele-woning


Leveren en leggen van Primosol Silvergrey Oak  

22-11-11 | Mevr. van der Boon, Katwijk zh  

Snel en vakkundig.  

schuren en behandelen eiken vloer  

20-11-11  

Perfect uitgevoerd voor een prima prijs  

parketlegger gezocht  

08-11-11 | Dhr. geerman, Rotterdam  

 

http://www.werkspot.nl/opdracht/483882/leveren-en-leggen-van-primosol-silvergrey-oak
http://www.werkspot.nl/opdracht/539282/schuren-en-behandelen-eiken-vloer
http://www.werkspot.nl/opdracht/231187/parketlegger-gezocht

