Een aantal reacties van particuliere woning eigenaren van de afgelopen periode.
Familie Marouf, Winschoten.
Vlotte service en goede communicatie. Prima personeel dat keurig werkt en de boel ook nog eens
keurig netjes aflevert. En de prijs is top Zeker een aanrader.
Familie Bisschop-Behling, Blijham
Wij hebben spouwmuur- en vloerisolatie laten aanbrengen. Dit is zeer vakkundig en netjes gedaan.
Zijn super tevreden.
Familie Lassche, Zuidwolde
Jullie jongens hebben het werk heel netjes uitgevoerd. Wij zijn erg tevreden.
Familie Brauer, Nieuwe Schans
Een goede prijs. Vlotte personeel en alles netjes afgewerkt.
Ze hebben alles weer schoon achtergelaten.
Dit is een pluimpje waard.
Mevr. Rijlaarsdam, Groningen
Bedankt voor de factuur, als het zo uitkomt zal ik jullie zeker aanbevelen!
Familie Dunker, Bellingwolde

VIKA Isolatietechniek heeft vloer- en spouwmuurisolatie bij mijn ouders aangebracht. Na een goed
gesprek met hun isolatieadviseur hebben de vakmannen de werkzaamheden netjes en volgens
afspraak uitgevoerd.
Mijn ouders hebben nu een veel aangenamer huis, lagere stookkosten en minder geluidshinder. Ik zou
VIKA voor iedereen aanbevelen!
Dhr. Schenkel, Winsum
Dankzij Vika heb ik mijn vloerisolatie toch nog optijd gekregen. Top bedrijf!
Mevr. Verdonk, Vriescheloo. Stuurde ons een kaartje
Beste mannen van Vika. Middels deze kaart wil ik u graag bedanken voor de uitstekende service. Nu
de winter is aangebroken voel ik echt een duidelijk verschil. Niet langer heb ik koude voeten.
Dhr. Zwaneveld, Leek
Beste heer van Benten. Bedankt voor de goede service. Wij zijn er tevreden over het resultaat. In het
najaar neem ik contact met u op voor het aanbrengen van vloerisolatie.

N2 Bouw, Vriescheloo
Moi Peter. Bedankt voor de snelle actie. Klant is erg tevreden.
Dhr. Bouwmans, Scheemda
Hallo Peter. De dakisolatie ziet er goed uit. Ook de jongens van Wim waren erg onder de indruk van
het resultaat. Ook nog bedankt voor het advies betreffende het brandwerend maken van de
staalconstructie. Ik ga dit even overleggen met de aannemer.

