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Persbericht
De Oude IJssel Service & Onderhoud B.V. gaat verder als DOIJ kozijnonderhoud

We geven ruiterlijk toe dat we goed zijn!

De Oude IJssel Service & Onderhoud B.V. gaat voortaan verder onder de naam DOIJ. Naast een naamsverande- 

ring is ook het logo, de huisstijl én website vernieuwd. Eigenaren André Mulder en Joep Kremers vonden dat het 

tijd was voor een nieuwe stap.

De klant verrassen
DOIJ is als specialist in gevel- en kozijnonderhoud de afgelopen jaren flink gegroeid. Volgens directeur André 

komt dat doordat ze de klant keer op keer verrassen. “Natuurlijk leveren we op de eerste plaats vakwerk af. Daar 

hebben we immers zestig jaar ervaring mee. Maar we doen meer dan van ons verwacht wordt. Dus als de klus 

geklaard is, maken we alles ook netjes schoon. Ook als de bewoner zegt dat het niet hoeft.”

Ambachtelijke naam
De nieuwe naam DOIJ (spreek uit als doi) is volgens André een logische nieuwe stap. “De Oude IJssel klinkt nogal 

ambachtelijk. Dat hoorden we zelfs terug van klanten. Het past niet langer bij de manier waarop we werken. Met 

veel aandacht voor de klant, maar ook stil, schoon en veilig. Met DOIJ kiezen we bewust voor een frisse nieuwe 

naam die aan de ene kant opvalt, en aan de andere kant refereert aan de historie.”

Ruiterlijk goed
Naast een nieuwe naam, valt ook de nieuwe slogan van DOIJ op: ‘We geven ruiterlijk toe dat we goed zijn.’ 

Een kwinkslag richting de producten waarmee DOIJ werkt, maar ook wel erg zelfverzekerd. Volgens André hele-

maal terecht: “DOIJ relaties zijn blij met de snelheid waarmee we werken, we hebben meerdere klantvrien- 

delijkheidsprijzen gewonnen en samenwerkers zijn trots dat ze bij ons werken. Dat mogen we best op een ludieke 

manier op onze bus zetten.”

Over DOIJ
DOIJ heeft ruim 60 jaar ervaring met Open Dicht. Ze richten zich op onderhoud, reparatie en vervanging van  

onderdelen van kozijnen, het zogenaamde upgraden. Ook glas, hang- & sluitwerk en roosters horen daarbij. DOIJ 

werkt veel samen met woningcorporaties, vve beheerders, woning- en vastgoedonderhoud bedrijven en aan- 

nemers in heel Nederland.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: André, andre@doij.nl | 0315 - 34 56 26.

Een filmpje over de evolutie van het logo is te zien op: www.doij.nl


