Persbericht
Bas Kunst gaat voor kwaliteit
Vierde generatie schilders in Langedijk
Sinds vorige maand is Langedijk een nieuwe onderneming rijker. Bas Kunst, telg uit een
geslacht van schilders trekt de stoute schoenen aan en begint voor zichzelf. ‘Er is behoefte aan
schilders die service en kwaliteit leveren.’
Hij treedt in de voetsporen van zijn overgrootvader en zijn grootvader. Als schilder en glaszetter zet
Bas Kunst een lange traditie voort. ‘Mijn achternaam zorgt voor uitstekende PR in deze regio.’ Hij
kreeg het schildersvak met de paplepel in gegoten. Zijn vader en zijn ooms waren actief in het
bedrijf van zijn opa en op de middelbare school wist Bas Kunst dat hij is geboren voor het
schildersvak. ‘Na het behalen van mijn Havo-diploma wist ik welke kant ik op wilde en daarom heb
ik gekozen voor een gedegen beroepsopleiding.’
Vakmanschap
Praktijkervaring deed hij op in dienst van een lokaal schildersbedrijf, maar Bas Kunst trekt de stoute
schoenen aan en begint voor zichzelf. ‘Er is behoefte aan schilders die service en kwaliteit leveren.
Jarenlang liep men naar de doe-het-zelf-winkel, omdat ze zelf aan de slag gingen. Maar de mensen
willen weer hoge kwaliteit, goed advies, goede materialen en vakmanschap, tegen een scherpe
prijs.’
De geschiedenis herhaalt zich. Overgrootvader Frans Kunst besloot in de jaren dertig van de vorige
eeuw om voor zichzelf te beginnen, nadat hij het vak had geleerd bij een bedrijf in Oudorp. Bas
volgt nu dezelfde weg.
Opgefrist
Weinig diensten leveren zoveel toegevoegde waarde voor een woning als goed schilderwerk. ‘Mijn
opa weet nog van elk gebouw en elke woning waar hij aan gewerkt heeft. Hij is er nog steeds reuze
trots op. Ik heb zelf ook veel plezier in het vak. Ik kan er echt van genieten als een woning weer
helemaal is opgeknapt. Klanten die blij om zich heen kijken in een opgefriste woning, daar word ik
gelukkig van. Sfeer in huis draagt bij aan persoonlijk geluk.’
Over grote plannen voor de toekomst praat Bas K. nog niet. ‘Ik ga de komende jaren eerst keihard
aan de slag en dan zien we verder. Zo is mijn overgrootvader ook ooit begonnen. Uiteindelijk is
daar een prachtig bedrijf uit voort gekomen. Ik ben dan ook zeker van plan om iets moois op te
bouwen.’
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Bijschrift bij de foto:
Jaap Kunst (links) samen met zijn kleinzoon en oprichter van het nieuwe schildersbedrijf Bas
Kunst.
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