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KLANT SCORE
8,7
Gebaseerd op
26 beoordelingen!
KLANT SCORE 8,7 Gebaseerd op
26 beoordelingen!

Uw score op uitvoering (op een schaal van 1 tot 5):
Uw algemeen bedrijfsscore:
Uw planning:
Kwaliteit van uw werk:
Uw prijs-/kwaliteitverhouding:
Percentage aanbeveling:

8,8
8,9
8,6
9,0
95,8%

8 ,7
All-Inservice wordt aanbevolen door 9 van de 10 laatste klanten.

Laatste beoordelingen
Verplaatsen van de CV-ketel naar de zolder
Supersnelle communicatie, goed advies, alles conform afspraak, heel betrouwbaar en prettig contact. Echt een aanrader!
Jiska Steigstra, Vleuten

10
Vervangen van een douchecabine
Raijmond van All in Service heeft perfect werk afgeleverd De communicatie was ook erg goed. Ik werd van alles netjes op de hoogte
gehouden.
Wicher Smit, Utrecht

10
Inventum boiler installeren
M. van der Torn, Utrecht

8 ,5
Radiator installeren
Het is een prima bedrijf. Bedankt voor Casius en Praxis als intermediair.
Rob Bakker, Utrecht
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8 ,0
Verleggen van leidingen in de keuken
Rubin Klein, Utrecht

8 ,5
Radiator voor handdoeken ophangen
Mariët Hebbink, Zeist

10
Gesloten geiser plaatsen
Goede communicatie en mooi werk geleverd. Zeker een aanrader.
Daniël Drop, Utrecht

8 ,0
Toiletpot vervangen door een verhoogd model
Vlotte afhandeling, duidelijkheid over prijs en datum, vriendelijke houding en werkt netjes en zorgvuldig.
Ben Berkvens, Utrecht

10
Waterafvoer aanleggen
Een prima vakman. Werkt netjes!
G. van Oudenaarden, Houten

10
Thermostaatkranen op radiatoren plaatsen
Krista Geestman, Utrecht

10
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Handdoekradiator plaatsen
Raijmond is vakkundig, werkt geduldig en zeer secuur. Het resultaat is ernaar. Zeer tevreden.
Juliëtte De Wilde, Vleuten

10
Urinoir plaatsen
Uiterst klantvriendelijk en prima vakwerk. Een uitstekende service en een schappelijke prijs.
Ben Gadella, Utrecht

10
Wasmachineaansluiting naar boven verplaatsen
Damir Cicek, Utrecht

9 ,0
Wastafel- en douchekraan vervangen
Ik ben tevreden over het werk.
Joke van Duin, Nieuwegein

8 ,0
Regelklep van de stadsverwarming herstellen
Er is met mij contact opgenomen, vragen gesteld over het werk en daarna heb ik netjes een formele offerte gekregen. Afstemming
datum ging ook prima., paar dagen van te voren kreeg ik netjes een sms ter herinnering. Netjes gewerkt, gewenste resultaat. Betalen
kon op factuur, achteraf via online banking. Kortom: professioneel.
Nick Könitzer, Nieuwegein

8 ,5
Radiator verplaatsen of vervangen
De klus is prima en netjes uitgevoerd. Keurig afgewerkt en de leidingen zijn heel netjes en recht gebogen. We zijn zeer tevreden met
het resultaat.
Elmar Kroezen, Utrecht
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8 ,0
Toiletpot vernieuwen
Uitstekend overleg per e-mail en prima werk afgeleverd.
Rob van der Hof, Utrecht

8 ,5
Ellemieke Scheffer

8 ,0
De heer Bosman

9 ,0
De heer Brasser

9 ,0
Joep Selen

8 ,5
De heer Koppen

8 ,5
Renate en Dyan .

8 ,0

UTRECHT
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Beoordeling: 86 reviews
Nieuwe badgeiser installeren
29-01-2018 - Anoniem
Reageer op de review

toilet moderniseren
21-01-2018 - Monique Herman
Prima mee samen te werken. Hij levert maatwerk tot op de mm.
Reageer op de review

twee radiatoren aanleggen
07-01-2018 - Tom den Boer
Uitstekend stuk werk geleverd, met werkdruk toch op tijd klus afgerond.
Dank, Raijmond!
Reageer op de review

verplaatsen wasmachine aansluiting en radiator aanleggen
30-12-2017 - Bastiaan Wels
Raijmond heeft de werkzaamheden vlot en secuur uitgevoerd. Hij communiceert vriendelijk en helder over de
voortgang en controleerde regelmatig bij mij of het naar de zin was.
Reageer op de review

2 cv radiatoren tijdelijk loskoppelen
19-11-2017 - Patrick Walker
Reageer op de review

Twee radiatoren installeren
16-11-2017 - Anoniem
Raijmond heeft een radiator vervangen, heeft uitstekend werk geleverd. Is prettig in het contact, prima afspraken
mee te maken.
Reageer op de review
Verplaatsen/Vervangen
radiator

01-11-2017 - Remko Jong de
Wij zijn erg tevreden met het geleverde werk. Ook de communicatie en afstemming gingen uitstekend. Zeker
aan te raden!

Reageer op de
review
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Thermostaat kranen (5x) en design radiator
plaatsen

29-10-2017 - Lucas Scheffers
Reageer op de
review

aantal klussen: 2 toiletzittingen vastzetten, afzuiging badkamer
etc
03-10-2017 - Johan van Vulpen
Goede en duidelijke afspraken, snel beschikbaar, goed werk tegen redelijke prijs. Dank Raijmond

Reageer op de
review

Badkamerkranen
vervangen

14-09-2017 - Rolf Bakker
Ondanks tegenslagen (niet sluitende hoofdkraan, afwijkende aansluitingen) heeft Raijmond het werk
keurig geleverd. Duidelijke afspraken over tijden (ook netjes aangeven als t uitloopt) en zeer
schappelijke prijs.

Reageer op de
review

Vervangen enkele
radiatoren

08-09-2017 - Eduard van der Meijs
Ok
Reageer op de
review

2 radiatorknoppen
vervangen

28-08-2017 - Anoniem
Prima vakman.
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handdoeken radiator 1-op-1 vervangen en kitwerk

25-08-2017 – Anoniem
Klus is inmiddels uitgeveoerd, is erg netjes en zonder problemen verlopen. Zou ze voor een volgende klus zo weer
benaderen. Uitstekend gedaan, bedankt nogmaals!

Reageer op de review
Radiator vervangen dmv bevriezen leidingen
13-05-2017 - Reinout Van der Thiel
Reageer op de review
Plaatsing en aansluiting radiator
09-05-2017 - Susanne Waaijers-van der Loop
Goede communicatie, geplaats wanneer afgesproken, netjes binnen de tijd, mooi afgewerkt! Ik zou Raijmond zeker
aanraden!

Reageer op de review
Vervangen kamerthermostaat Stadsverwarming
18-02-2017 - Joey Joghi

Goeie snelle communicatie. Duidelijke afspraken kunnen maken en de klus naar wens uitgevoerd.

krantje stortbak wc lekt
14-02-2017 - Ton ten Thije

Goede service, voor een scherpe prijs.

Radiator vervangen badkamer
13-02-2017 - Andre van Driel

Prima!
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Radiator in de badkamer vervangen
05-02-2017 - Merel Smit Westra

Toilet pot vervangen
30-01-2017 - Robin Franke

Kon snel een afspraak inplannen. Denkt goed mee en blijft zoveel mogelijk binnen het budget.

Gaslek repareren en nameten na gasmeter
11-01-2017 – Anoniem

Raijmond was keurig op tijd, en heeft mij vakkundig en snel geholpen. Hij heeft ook de tijd genomen om
goed uit te leggen wat zijn stappen waren om de gaslek te repareren. Vervolgens heeft hij met zijn gas
detectors bewezen dat de reparatie geslaagd was.
Ik zou hem aanraden als u een vakman zoekt voor gasleiding opdrachten.

Afsluitventiel CV ketel
11-01-2017 – Anoniem

5 sterren

Diversen loodgieter
5-11-2016 – Anoniem

Raijmond heeft prima werk afgeleverd (e.g. bij lekkage toilet, vervangen douche, reparatie verwarming en
klein CV onderhoud). Hij weet van wanten, denkt creatief mee en stopt pas als het echt af is. Daarbij houdt
hij voor, tijdens en na de klus actief contact. Een goede vakman waar je op kunt bouwen!

Je reactie:
05-11-2016
Beste Bert Jan. Bedankt ook voor de fijne samenwerking en natuurlijk de goede referentie.
Bij verdere mankementen aan de installatie ben ik graag van dienst. M.v.g. Raijmond All-Inservice
Klein loodgieterswerk
21-08-2016 - Rutger ter Horst

Helder en duidelijk. Moest nog terugkomen om kleine aanpassing te doen, binnen een dag opgelost.

Je reactie:
21-08-2016
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Beste Rutger. Alle dank voor het regelen dat ik ten alle tijde bij jullie terecht kon en de snelle mail
wisselingen. Mvg Raijmond firma All-Inservice
Plaatsen nieuw toilet 90 x 100 cm
10-04-2016 – Anoniem

Raijmond heeft een mooie klus geleverd. Hij kwam een aantal onverwachte verrassingen tegen en heeft
alles in goed overleg met ons afgehandeld.
Vervangen aan/afvoer CV 14mm leiding voor 22mm leiding ongeveer 7,5...
27-02-2016 – Anoniem

De klus is volgens afspraak uitgevoerd, bedankt!

Je reactie:
27-02-2016
Beste Heer Hautus. Hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en de snelle betaling. Veel succes met
de aankomende klus werkzaamheden. M.v.g. Raijmond

Badkamer 1.63 X 1.10,8 meteren toilet apart 0.85,7 X 1.10,8 meter

29-06-15 | Dhr. Koelewijn, Hilversum
Ik ben tevreden over het werk wat Raijmond en Hans hebben afgeleverd. Ik ben blij met mijn nieuwe badkamer.

29-06-15
All-Inservice Loodgieter CV en Las Bedrijf schrijft:
Beste heer Koelewijn. Graag gedaan.Zelf ook bedankt voor de vele moeite, verzorging en gezelligheid. Veel plezier van de douche. Raijmond
Reactie wijzigenReactie verwijderen

Beheer over 27 studenten woningen

07-05-15
All in Service beheerd onze panden naar tevredenheid. Altijd bereikbaar, goede communicatie.
Reactie toevoegen
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beheer panden verhuur bedrijf Maarssen

28-04-15
Het betreft een solide bedrijf dat meedenkt met de klant.
Reactie toevoegen

VvE Lunetten

27-04-15 | VvE afgeveerdigde
Als technisch commissielid van de VVE hebben wij met All-in Service een betrouwbare, vakbekwame loodgieter in huis gehaald. In de eerste
jaren hebben we samen lekkages verholpen en ander klein werk verricht waarna we samen met All-in Service zijn begonnen aan het
ombouwen van onze blokverwarming naar individuele CV ketels. Een hele klus als VVE gezien er ook veel bouwkundige aanpassingen bij
komen kijken, alle bewoners een wens of eis hebben en bijna elke woning een andere benadering danwel technische oplossing vereist.
Samen met Raijmond van All-in Service wisten we deze grote klus woning voor woning te klaren en kunnen we met oprechtheid zeggen dat
we er een betrouwbare en goed communicerende partij aan hebben.

Reactie toevoegen

vervangen ingebouwde stortbak hangend toilet

30-03-15 | Dhr. Eek, Soest
Van eerste contact tot oplevering zeer netjes en helder gecommuniceerd over het werk dat gedaan moest worden. Werk ook netjes
opgeleverd. Meerkosten voordat ze gemaakt werden overlegd en terecht bevonden. Zeer tevreden.

inbouwreservoir plaatsen

13-06-14 | Dhr. Hooijmans, Montfoort
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Vervanging hooghangend toilet

05-03-14 | Dhr. Bruna, Utrecht
Het vervangen van het hooghangend toilet en zeker het compleet renoveren van een tweede toilet bleek een minder eenvoudige klus te zijn
dan van te voren gedacht. Hierdoor duurde het allemaal wat langer, maar het belangrijkste is dat het resultaat uiteindelijk prima was!

Renoveren toilet

05-03-14 | Dhr. Fecken, Soesterberg
Wij hebben in augustus 2013 een huis gekocht en ons toilet opnieuw laten aanleggen. Ook bleek toen dat we toch een nieuwe badkamer
geinstalleerd wilde hebben, deze beide klussen zijn vakkundig en voor een goede prijs uitgevoerd.

plaatsen wasbak, onderkast en kraan (Ikea)

05-03-14

Raymond kon snel komen, en heeft netjes gewerkt. Een klein probleempje achteraf heeft hij direct verholpen.

megkraan vervangen door thermostaatkraan

04-03-14 | Dhr. Hutten, Utrecht
Keurige en snelle reactie op de aanvraag. Werk snel en netjes uitgevoerd. Dacht goed mee en ter plekke nog een ander klusje opgeknapt.
Erg tevreden.

vervangen kraan wastafel

03-03-14 | Dhr. Houwers, Utrecht
Raijmond Stuurman is een vakman en werkt netjes. Ook voor deze relatief kleine klus.

Lekkage afvoer keuken en niet werkende radiator in hal
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02-03-14 | Dhr. Pennings, De meern

Er is prima werk afgeleverd. Mijn lekkage is verholpen en mijn radiator werkt weer. Daarover niets dan lof. Ik heb kritiek op de
betrouwbaarheid van de heer Stuurman. Ik had telefonisch gevraagd of hij ook mijn CV wilde controleren en een onderhoudsbeurt wilde
geven. Hij heeft naar de Cv gekeken en heeft een expansievat vervangen (wat hard nodig was). Voor het meenemen van het oude
expansievat heeft hij kosten in rekening gebracht zonder te vermelden dat hij daar kosten voor rekent. Verder heeft hij de rest van het
onderhoud van de CV ook niet meegenomen, terwijl we dat wel telefonisch hadden afgesproken. Conclusie: je kan je klus prima door deze
man laten uitvoeren, maar maak duidelijke afspraken (liefst op papier) over de opdracht en de kosten. Want met het laatste neemt hij het niet
zo…

Aansluiting en afvoer wasmachine vaatwasser

03-02-14
Prima service.

Vernieuwing toiletruimte

23-11-13 | Mevr. van der mei, Baarn
Prettig samenwerken met Raijmond. Mooi werk afgeleverd en denkt goed mee. We zijn er super blij mee!!

25-11-13
All-Inservice Loodgieter CV en Las Bedrijf schrijft:
Beste mevrouw van der Mei. Ik ben blij met de boodschap dat de wc erg bevalt. Bedankt voor de fijne samenwerking en vooral voor de snelle
betaling. Bij problemen hoor ik het graag van u. M.v.g. Raijmond

Tikkende & lekkende radiatorleiding(en) en verwarmingsknoppen vervangen radiatoren

07-11-13
Wat betreft het vervangen van de verwarmingsknoppen heeft dhr. Stuurman goed werk verricht. Echter ging het minder makkelijk dan
verwacht en ik heb toen de (negatieve) houding van dhr. Stuurman als minder prettig ervaren. Voor de tikkende radiatorleidingen heeft hij niet
echt duidelijk advies gegeven en dat is hierdoor niet veranderd. Bij 1 verwarming bleek na het aftappen dat de aansluiting niet meer goed
sloot en we een nieuwe lekkage hadden. Dhr. Stuurman heeft toen enkel bij het overhandigen van de factuur aangegeven dat dit tussen nu en
een jaar vervangen moet worden. Ik was teleurgesteld in zijn manier van afhandelen gezien de lekkage toch tijdens de klus was ontstaan. Hij
bood niet aan om het meteen te vervangen of deed ook geen scherp voorstel. Wij hebben daarom ook besloten o…

Loodgieter gevraag
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02-11-13 | Dhr. Taminiau, Utrecht
Betrouwbaar, flexibel, prima prijs/kwaliteit verhouding en komt ook gewoon op zondag nog iets extra's repareren.

Sanitair badkamer zolder

02-11-13 | Dhr. Franssen, Baarn
Raijmond heeft het super gedaan. Uitstekend meegedacht naar oplossingen. Voor een volgende keer vraag ik hem zeker weer.

leveren en plaatsen 3 radiatoren

25-07-13 | Dhr. Rutten, Zeist
Raijmond heeft 3 radiatoren geleverd en geplaatst. De offerte was helder en volledig. Hij stelde via de mail goede aanvullende vragen om zo
onze precieze wensen duidelijk te krijgen. Hij heeft zelfs een nieuwe leverancier in de arm genomen om de radiator te leveren die wij graag
wilde hebben. De levering en montage is ruim binnen de geplande 2 dagen gelukt: na 1 dag zat het werk er al op. En dat terwijl er nog enkele
onverwachtse zaken aan het licht kwamen tijdens het aansluiten (lekkende ketel, defecte aftappunt, loszittende leiding). Terwijl dit helemaal
buiten de schuld van Raijmond ontstaan was, en van te voren niet voorzien, heeft hij dit toch allemaal netjes opgelost binnen de van tevoren
afgesproken tijd en prijs. All-Inservice doet haar naam eer aan!

laswerk

28-05-13 | Dhr. van Putten, Leusden
Raijmond is een aanbeveling waard. goede communicatie incl het wijzen op risico's. stip op tijd bij de afspraak. werk deskundig en snel
uitgevoerd. koertom een tevreden klant
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Plaatsen radiator
29-04-13 | Dhr. Palthe, Utrecht
De opdracht is door All-Inservice netjes uitgevoerd binnen het budget.

Vorige Volgende

Toilet renovatie bestaande bouw
21-04-13 | Mevr. van Kuipers, Utrecht
Ik ben zeer tevreden over het resultaat en het hele proces. Raijmond communicieert alles wat erg fijn was. Flexibel, betrouwbaar en
bekwaam! Bedankt Raijmond.
Reactie toevoegen

Vloertegels, douchewand & kitranden
18-03-13
Goede uiteindelijke prijs-kwaliteitsverhouding Duidelijkheid Flexibiliteit

thermolint checken en isolatie kous/omhulsel om de leidingen aanleggen in stacaravan
12-02-13 | Mevr. Hennevelt, Amersfoort
De heer Bijlsma kwam keurig op tijd en heeft zijn werk uitstekend uitgevoerd. Hierbij beveel ik dit bedrijf van harte aan.
12-02-13
All-Inservice Loodgieter CV en Las Bedrijf schrijft:

Beste heer, mevrouw. Bedankt voor het geven van de referentie, alleen heeft u deze referentie aan de verkeerde persoon toegekend. Wilt u deze bij het juiste
bedrijf plaatsen. M.v.g. Raijmond firma All-Inservice Utrecht
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Plaatsen extra radiator zolder
07-01-13
Van tevoren netjes advies gekregen en uitleg over de gehanteerde normen binnen de berekening. Op basis hiervan kon ik bepaalde keuzes
zelf iets anders maken. Werkzaamheden netjes uitgevoerd binnen afgesproken tijd en budget

Hoofdkraan (water) vervangen
05-10-12 | Dhr. Da Costa Gomez, Utrecht
Goeie Service, snel en prettig om mee samen te werken!

installeren van GROHE Red Duo (waterkookkraan)
03-09-12

Lassen
01-08-12 | Dhr. Scheurwater, Utrecht
Boven verwachting

Vervangen toiletpot en spoelbak (en verwijderen radiator)
20-05-12 | Mevr. Langelaan, Utrecht
Raijmond reageerde snel via Werkspot en was daarna ook snel met antwoorden via mail en telefoon. Hij is langsgekomen om de oude situatie
te bekijken en 3 weken later was alles met een halve dag werk gedaan. Zeer vriendelijke en bekwame man!

4 radiatoren afdoppen
17-04-12 | Dhr. Kreuter, Blaricum
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All-inservice heeft 2 radiatoren tijdelijk afgedopt, 3 radiatoren permanent verwijderd inclusief de leidingen, de water- en gasaansluiting
aangepast ter voorbereiding van een nieuwe keuken en de wasmachineaansluiting aangepast. Een aantal werkzaamheden stonden niet in de
werkomschrijving, maar zijn ter plekke besproken en uitgevoerd. Wij zijn zeer tevreden over de flexibiliteit en vakkundigheid waarmee de
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarnaast werd er ook met ons meegedacht en kregen we een aantal handige en belangrijke tips mee.

Kleine badkamer vernieuwen
29-02-12 | Mevr. Annemieke, Utrecht
Raymond is een super rustige man die zich goed aan de afspraken houdt en uiteindelijk een supermooi eindresultaat heeft afgeleverd.
29-02-12
All-Inservice Loodgieter CV en Las Bedrijf schrijft:

Beste Annemieke. Mooie foto heb je gemaakt. Bedankt voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Veel plezier met jullie lekvrije douche. groet
Raijmond

Reactie wijzigenReactie verwijderen

renovatie toilet beneden
26-01-12 | Dhr. Herbert, Utrecht
Top geregeld. Betrouwbaar en vakkundig.
Reactie toevoegen

Vervangen 4 groeps verdeler
08-01-12 | Dhr. Verbrugge, Bilthoven
Goede vakman die rustig en gedegen zijn werk doet. Prima resultaat

vervangen wc/ wasbak/ buitenkraan
20-11-11 | Dhr. Stender, Nieuwegein
Prima vakman die goed omging met wat complicaties die tijdens het werk optraden. Zeker een aanrader.
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Reactie toevoegen

Douchebak stabiliseren
18-11-11 | Mevr. Vermeeren, Houten
De douchebak was instabiel waardoor de kitrand telkens scheurde en waardoor lekkage was ontstaan tot in het plafond van de woonkamer
(badkamer op eerste verdieping). Meerdere malen zijn er mensen geweest om het euvel te verhelpen maar niet afdoende. De oplossing van
All-inservice is wel afdoende. Later nog een offerte gevraagd en opdracht gegeven tot het oplossen van een lekkage aan een design radiator.
Ook naar tevredenheid opgelost.
Reactie toevoegen

Thermostatische radiatorkranen plaatsen
17-11-11 | Dhr. Thomas, Driebergen-rijsenburg
Zeer goede service en flexibele opstelling. Buiten de vooraf afgesproken thermostatische radiatorkranen heeft Raijmond ook een douchekraan
vervangen nadat ik m dat gevraagd had tijdens zijn werkzaamheden. Met andere woorden: van harte aanbevolen!
17-11-11
All-Inservice Loodgieter CV en Las Bedrijf schrijft:

Beste heer Thomas. Bedankt voor de goede referentie en nogmaals bedankt voor de opdracht.

toilet met hoge stortbak vervangen door zwevend toilet
11-11-11 | Mevr. , Utrecht
Raijmond heeft een praktische insteek en luistert goed naar wat je wilt, ook als je zelf niet helemaal weet wat de mogelijkheden zijn. Hij komt
zijn afspraken na, is netjes op tijd en heeft de goede materialen bij zich. Hij kan goed inschatten hoeveel tijd hij ongeveer kwijt is aan een klus
en levert netjes werk en geeft desgevraagd ook nog advies over aan te schaffen materialen. Ik ben erg tevreden over de werkzaamheden en
service van All-Inservice!

vervangen van een radiator
27-10-11 | Dhr. van Oort, Vianen ut
Werkt erg netjes en voorzichtig ivm de vloer bv. Is probleem oplossend en heel flexibel. 0

Vervangen toiletpot
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19-10-11 | Mevr. Dawson, Utrecht
Goede ervaring. Snelle en zorgvuldige afhandeling. Goede kennis en denkt mee. Naast toiletpot ook stortbak laten vernieuwen.

Standaardonderhoud. CV en Boiler
07-10-11 | Dhr. Lensvelt, Utrecht
Ik heb goede ervaringen met All-Inservice. Ik heb eerder wel eens gebeld over een probleem in mijn installatie waarbij spoed was. Toen werd
ik onmiddellijk te woord gestaan en een paar uur later werd mijn installatie alweer aan de praat geholpen. De de hoogte declaratie daarvoor
was van de categorie -standaard afspraak- terwijl het toch echt om een spoedklus ging. Deze onderhoudsbeurt zelf en de communicatie
erover is eveneens prima gegaan. Daarom heb ik vertrouwen in een duurzame relatie met All-Inservice. Chapeau!

Aanleg close-in boiler
28-09-11 | Dhr. Vocking, Utrecht
Vriendelijk en alles volgens afspraken geregeld.
28-09-11
All-Inservice schrijft:

Bedankt voor de fijne samenwerking en uw moeite voor een passende parkeer mogelijkheid.

Verwarming 90 graden omhangen
25-09-11 | Dhr. Visschers, Nieuwegein
Klus is geheel volgens afspraak gegaan. Er werd ook zonder problemen op korte termijn gehoor gegeven aan een klein garantie-verzoekje.

Aansluiten 4 cv-radiatoren op afgedopte leidingen
04-09-11 | Dhr. Klerkx, Houten
Betrouwbaar en oog voor de klant! Denkt goed mee.

reparatie metalen tuinhek 11-08-11
We hebben een prettige ervaring met All service. Snelle, goede service

seperair toilet, eventueel tegelwerk
15-05-11 | Dhr. Heunks, Utrecht
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All-Inservice heeft bij ons het toilet geplaatst en de ruimte betegeld. We hadden van te voren een prijs afgesproken. Dit werkte heel goed! Al
met al heeft het werk langer geduurd dan door beide partijen werd gedacht. Echter, het geheel is fantastisch afgewerkt afgeleverd. Wij zijn
bovengemiddeld tevreden!

Verplaatsen van Radiotor
21-04-11 | Dhr. Scheltens, Utrecht
Raijmond is een betrouwbare en prettige klusser. Hij heeft zeer nauwkeurig gewerkt en het eindresultaat is keurig. Tegen een nette prijs. Al
met al een goede keuze geweest.

Lekkende kranen
31-03-11 | Dhr. Borchert, Houten
Perfect service! Omdat mijn kranen niet meer leverbaar zijn heeft men ongelooflijk veel moeite gedaan om onderdelen te bemachtigen.
Daarnaast heeft men nog wat extra werkzaamheden uitgevoerd. Zowel de onderdelen als de extra werkzaamheden verklaren de hogere prijs.
Ik ben ZEER tevreden!

Afdoppen dikwandig CV systeem
11-03-11 | , Bilthoven

warmwater installatie veranderen
23-01-11 | Dhr. Bekkers, Utrecht

Vakman, hield zich aan de afspraak en werkte netjes

Verwarming aansluiten bij dakkapel
09-01-11 | Dhr. Coenen, Utrecht
Goede service. Eerlijk, vakkundig en snel. Kwam zonder extra kosten een keer kijken en adviseren. En ook naderhand nog een keer gevraagd
of alles in orde was. Zo hoort het!

Vervangen 8 radiatorkranen
02-01-11 | Dhr. Kersting, maarssen
Zeer professionele vakman, absoluut aan te raden.

Gaten boren en 2 CV leidingen leggen
21-12-10 | Dhr. Smale, Maarsbergen
Raymond heeft bij ons een designradiator in de badkamer geplaatst en de leidingen gelegd door het plafond. Heeft ook nog een roestende
koppeling gevonden tijdens de klus en deze ook vervangen. Netjes alles afgewerkt. Vakwerk dus.

Aanpassingen verwarming + CV service beurt
17-12-10
Vakkundig, goed advies en snel
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Onderhoudsbeurt CV combiketel.
22-11-10 | Dhr. louws, Nieuwegein
Prima uitgevoerd.

Verplaatsen wateraansluiting + afvoer tbv vaatwasmachine
17-08-10
Van te voren is raymond langsgeweest en een offerte gemaakt op uurbasis. Raymond had het werk snel en goed gefixt, aantal werkuren viel
mee, daardoor lagere prijs. Betrouwbaar en flexibel.

Diverse klussen: geiser verwijderen, warm water via CV, leidingen verleggen, elektra
23-07-10
All-In Service heeft prima werk geleverd.

Gasleiding verwijderen/afdoppen en 2x radiator verwijderen/afdoppen
12-07-10
Goed werk afgeleverd. Helpt meedenken met evt. verbouwingen in de toekomst. Tijdens de opdracht kwamen wat problemen omhoog,
waardoor het iets meer werk was als van tevoren gedacht. Prijs bleef hetzelfde. Aardige man. ij de volgende opdracht bel ik hem zeker nog
eens.

Verplaatsen grundfos ups 25-40 180 pomp
11-07-10
Heel meedenkend. Doet zijn werk zeer goed. Wij zijn zeer tevreden over zijn werkzaamheden. Binnenkort hebben we nog een paar klussen,
all-in service is de eerste die wij weer gaan bellen.

Onderhoudsbeurt Remeha Avanta 3 jr oud
20-05-10
Degelijk uitgevoerde klus, dacht mee, prima!! Er bleek weinig aan de hand met de ketel; dus de hoeveelheid werk en dus prijs vielen mee.

onderhoud
29-04-10
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Prima vakman, kon snel komen en heeft de onderhoudsbeurt ook vlot uitgevoerd

Afkoppelen gasleiding
12-04-10
Raijmond heeft e.e.a. netjes uitgevoerd. Hij gaf goed aan wat hij wel en niet kon. Behalve het afsluiten van de gasleiding heeft hij nog een
toilet met fonteintje aangesloten, CV-leidingen verlegd en een tweetal radiatoren afgesloten. Het ziet er prima uit.

Vervangen waterleiding en verwijderen verwarming
09-03-10
Snel met Raymond kunnen schakelen. Binnen 3 werkdagen op de stoep en conform afspraak de werkzaamheden uitgevoerd. Weet waar hij
over praat.

