
Waarom lid worden van het gilde  
van gediplomeerde parketteurs?

Het Gilde is bedoeld voor de  
parketteur die zich wil onder- 
scheiden en een nog betere  
vakman wil worden.  Het vak  
parketteur is helaas onder druk 
komen te staan. Iedereen die een 
beetje handig is mag zich tegen-
woordig parketteur noemen en 
bedrijven steken weinig tot geen 
tijd meer in het opleiden van de 
parketteurs wat er voor zorgt dat er 
veel ongekwalificeerde mensen op 
de vloer aan het werk zijn.

Wij van het gilde zouden dit graag 
anders zien. Door je bij ons aan te 
sluiten kun je juist dit onderscheid 
maken. Van elkaar valt een hoop 
te leren. d.m.v. Workshops houden 
we vakkennis op peil, leer je nieuwe 
dingen, kom je in aanraking met 
nieuwe producten en leer je deze 
op de juiste manier toepassen.

Je laat naar de consument zien dat 
je bezig bent met je vak en dat je 
echt kennis en kunde in huis hebt. 
Vrijwel alle leveranciers zijn vriend 
van het gilde en steunen dit initiatief.

Binnen het Gilde zijn er drie titels 
te vergeven. Namelijk Parketteur, 
Allround parketteur en Meester- 
parketteur. Aan deze titels  
kleven verschillende kwalificaties 
en voorwaarden en zijn persoons-
gebonden. Natuurlijk moet je 
daar wel iets voor doen of hebben 
gedaan.

Wil je weten hoe je lid kunt worden 
of meer informatie?
Stuur ons dan een e-mail of  
ga naar de website. 
 
info@gildevanparketteurs.nl 
www.gildevanparketteurs.nl

Laat zien dat je kennis en kunde in huis hebt!



Het Gilde van Parketteurs
Het Gilde van parketteurs maakt vakmanschap zichtbaar en is er 
voor mensen die hun talenten inzetten om zich te ontwikkelen 
tot specialisten in hun vakgebied. Het lidmaatschap is persoons-
gebonden en je hoeft niet persé ondernemer te zijn, je kunt ook 
heel goed in loondienst zijn. Ook werkgevers laten hiermee zien 
dat ze vakmensen in dienst hebben.

Meld u nu aan via de website
 www.gildevanparketteurs.nl

Voordelen om u aan te sluiten 
bij het Gilde van parketteurs

Erkenning en herkenning
Titels met betekenis
Het op pijl houden van kennis
Onderlinge kennisuitwisseling
Erkent door de branche  
Vertrouwen bij de consument
Eigen consumenten website
Altijd up-to-date
Meer aanzien
Eigen facebook pagina
Elkaar werk toespelen


