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Een ‘schilderachtig’ businessclublid: 

Schilderbedrijf Langeveld 

 

In 2006 besloot Brian van Langeveld het avontuur aan te gaan als zelfstandig 

ondernemer. Binnen de kortste keren groeide Schildersbedrijf Langeveld uit tot een 

onderneming met een enthousiaste en tevreden klantenkring, zowel in de 

particuliere als de zakelijke sector.  

“Het schildersvak ben ik min of meer bij toeval ingerold”, glimlacht Brian van Langeveld (41). 

“In eerste instantie ging ik aan de slag als zelfstandig autospuiter, maar door de economische 

crisis die eind van 2008 begon zag je het werk zienderogen afnemen. Ik besloot daarom de 

bakens wat te verzetten en ging me meer richten op het verrichten van latex-spuitwerk en het 

lakken van deuren en kozijnen. De zaak kwam helemaal in een stroomversnelling toen een 

aannemer me belde met de vraag of ik voor hem een flinke schilderklus ter hand wilde nemen. 

Hij was namelijk niet tevreden over zijn vorige schilder en zocht een alternatief. Ik ging de 

uitdaging aan en ben daarna in het vak gebleven.” 

Schildersbedrijf Langeveld ontwikkelde zich tot een onderneming waaraan je met een gerust 

hart binnen- en buitenschilderwerk en het spuiten van muren en plafonds  kunt overlaten. 

Brian van Langeveld en zijn team van vakmensen werken voor zowel particuliere klanten, de 

zakelijke markt als VVE’s en zijn inzetbaar voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud. “We 

werken vooral in de regio”, vertelt Brian van Langeveld. “Maar het gebeurt ook regelmatig dat 

we dieper in het land aan een opdracht werken. Omdat we de voorbije jaren een mooie groei 

hebben doorgemaakt kunnen we aan meerdere grote klussen tegelijk wijden. Neem gerust 

contact met ons op via 06-260263343 of info@bgvanlangeveld.nl en ik kom met plezier langs 

om alle wensen te bespreken en vrijblijvend een offerte uit te brengen.” 

Brian van Langeveld houdt niet alleen van het schildersvak, hij heeft ook affiniteit met 

voetbalvereniging Lekkerkerk, waar hij afgelopen jaar zelfs toetrad tot de Businessclub. “In 

mijn jeugd heb ik een aantal jaren bij vv Lekkerkerk gevoetbald,” vertelt hij. “In de D-tjes 

kreeg ik problemen met mijn knieën, waardoor ik noodgedwongen moest stoppen. Eenmaal 

hersteld kwam het er niet meer van om te voetballen. Uiteindelijk kwam ik weer met de 

vereniging in contact omdat mijn zoon bij Lekkerkerk ging spelen. 
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Sindsdien sta ik regelmatig langs de lijn. Niet alleen bij hem, maar ook bij mijn vrouw: zij 

maakt deel uit van  Dames 1. En wat het businessclublidmaatschap: ik was al eens een paar 

keer benaderd door Fred Alblas en besloot uiteindelijk de knoop door te hakken. Het is een 

prima manier om de vereniging te ondersteunen en andere ondernemers te ontmoeten. Ik heb 

me dan ook met plezier aangesloten.” 

 


