
Bouwbedrijf Jan Masteling BV in Koedijk is gestart in 
1987 en heeft in de loop der jaren veel ervaring 
opgedaan in kleinschalige nieuwbouw en verbouw. 

Eigenlijk is dit allemaal begonnen toen op 6-jarige 
leeftijd op mijn ouderlijk huis een dakkapel werd 
geplaatst. Er werd een gat in het dak gemaakt en 
vervolgens kregen we zoveel ruimte dat ik mijn eigen 
kamer kreeg. 

Omdat ik al jong bezig was met timmeren kwam ik 
regelmatig bij de dorpsaannemer om spijkers te kopen. Ik vond het daar altijd 
geweldig ruiken naar gezaagd hout en wist het zeker; ik word later timmerman. 

Nadat ik bij verschillende bedrijven het vak heb geleerd heb ik op 29 oktober 1987 de 
stap genomen voor mezelf te gaan beginnen. Begonnen bij mijn vader achter in de 
koolschuur had ik mijn werkplaats ingericht met o.a. een aantal 
houtbewerkingsmachines waar ik gelijk kwalitatief goed werk mee kon maken. 

In 1991 heb ik mijn eigen werkplaats en woonhuis gebouwd waar ik al mijn opgedane 
ervaring en kennis in heb gebruikt. En nu zoveel jaar later kan je dan ook bij mij 
terecht voor vrijwel alle soorten van (ver)bouwwerkzaamheden. 

Ik werk hierin samen met diverse andere bedrijven die net als ik ook hun passie in 
hun werk laten zien. Hierbij kunt u denken aan; schildersbedrijf, tegelzetter, 
installateur en stukadoor. Maar het belangrijkste vind ik om met u als klant samen te 
werken. Meedenken en kijken naar mogelijke oplossingen, aandragen van ideeën. 
Maar ook als u zelf bepaalde werkzaamheden wil uitvoeren sta ik daar open voor. 

Bouwbedrijf Jan Masteling staat garant voor een mooi, functioneel en degelijk 
eindresultaat. Voor aanvang van de werkzaamheden maken we afspraken en voeren 
het uit zoals die zijn gemaakt. Als er tijdens de (ver)bouw zich ontwikkelingen 
voordoen die het eindresultaat kunnen verbeteren zullen deze ten alle tijden met de 
klant worden besproken en kan het plan indien gewenst worden aangepast. Doordat 
ik zelf de werkzaamheden uitvoer ben ik goed op de hoogte van de wensen en 
mogelijkheden en kunnen deze makkelijk worden ingepast. Ik hoop dan ook dat mijn 
ervaring u op ideeën kunnen brengen waar u zelf in eerste instantie niet aan had 
gedacht. Tot slot; de werkplek zal nooit worden verlaten zonder dat het stoffer en blik 
te hebben gebruikt. 

Verder op de site vindt u informatie over wat ik voor u kan betekenen. Mocht u echter 
vragen hebben, een deskundig advies, een vrijblijvende offerte of gewoon iemand die 
die eens mee wil kijken naar de eventuele mogelijkheden kunt u gerust contact met 
mij opnemen. 

 


