
EXT. TUIN - DAG

Een raamkozijn met overal schade en vervaagde verf. Er staat 
een ladder tegenaan. Een flinke klus

GIJS kijkt ernaar. Zijn blik vastberaden.

Hij doet zijn toolbelt vast, hangt een krabber erin en een 
schuurmachine. Dan pakt hij een pot donkergroene verf, flipt 
deze open.

Hij kijkt van het raam naar SANNE, die in haar badjas in de 
deuropening staat. Hij kijkt stoer, zij kijkt met een blik 
van ‘tuurlijk joh’.

Sanne loopt naar binnen, terwijl Gijs de laddder bestijgd.

INT. WOONKAMER - DAG

Sanne tilt haar koffiekop op van een stapel tijdschriften en 
folders. Deze laat precies een kring achter rondom een 
advertentie:

JORDENS
ONDERHOUDSVRIJE KOZIJNEN

BEL: 078-619 81 77

Ze vergeet de kop koffie in haar hand, kijkt naar de 
advertentie en dan naar buiten, waar Gijs onhandig en met 
luid gekraak op de trap staat. Deze schudt gevaarlijk.

GIJS
(Onzeker)

Gaat goed hoor, haha!

Sanne zet haar kop koffie neer en pakt de telefoon. Achter 
haar valt Gijs zijn ladder met een klap om. We horen dat Gijs 
zich vast probeert de klampen aan het kozijn.

JORDENS MEDEWERKER
Jordens onderhoudsvrije kozijnen.

SANNE
U zit in Zwijndrecht toch?

Dan horen we Gijs met een grote smak op de grond vallen. 
Sanne schrikt op en kijkt naar het raam. Gijs ligt met zijn 
wang tegen het raam gedruikt, zijn bril scheef op het hoofd 
en zijn haar onder de verf, met een kwast erin vastgedraaid. 
Hij kijkt Sanne aan.

Sanne glimlacht lief naar hem



SANNE (CONT’D)
(Tegen Jordens)

We komen er meteen aan!

EXT. JORDENS - DAG

Er rijd een auto de parkeerplaats van Jordens op.

INT. JORDENS - DAG

Gijs en Sanne staan tegenover een JORDENS MEDEWERKER in een 
foldertje te kijken. Gijs zijn gezicht zit nog half onder de 
verf. Een kwast steekt uit zijn haar.

SANNE
Echt volledig onderhoudsvrij?

De Jordens medewerker knikt.

JORDENS MEDEWERKER
Jazeker!

Sanne kijkt naar Gijs.

SANNE
(Terwijl ze de kwast uit 
zijn haar breekt)

Dan is die niet meer nodig!

Gijs glimlacht schaapachtig.

INFORMATIE SLATE JORDENS.
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