Bedrijfsreportage

Dat de markt altijd verandert en dat bedrijven
daarin mee moeten weet iedere ondernemer, zo
ook Sebe Kamps – directeur van Bouw met Polen.
Dit bedrijf heeft sinds kort een nieuw kantoor en
magazijn geopend in Hilversum. Bouw met Polen
is een specialist in bouw, verbouw en onderhoud
van vastgoed. Ooit begonnen in Groningen, nu
een middelgroot bouwbedrijf in Hilversum. Een
gesprek met Sebe Kamps.

Flexibel, vakkundig, totaaloplossing

Het succes van
Bouw met Polen
in Hilversum
werken wij ook vaak samen met andere
mensen zoals architecten en andere experts.
Zowel uit ons eigen netwerk maar ook samen
met het netwerk van de opdrachtgever”, legt
Kamps uit.

V

anuit de 1e Loswal in Hilversum worden de bouwactiviteiten van Bouw
met Polen gecoördineerd. Het bedrijf
helpt veel mensen met de bouw en verbouw
van een woning of appartement. “Een
typische particuliere opdracht voor ons is het
compleet vernieuwen en verbouwen van een
woning. Dat is inclusief het verbouwen van
de badkamer, toilet en keuken. Daarnaast
laten mensen ons ook vaak zaken zoals stucen schilderwerk doen. Graag geven wij ook
advies aan deze mensen en gaan we tot het
uiterste om woonwensen echt werkelijkheid
te laten worden”, vertelt Sebe Kamps.
Daarnaast heeft het bedrijf veel ervaring met
zakelijke projecten. “Verbouw van bedrijfs- en
kantoorpanden doen wij regelmatig. Hiervoor
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Bouw met Polen is een bedrijf met een totaaloplossing, benadrukt Kamps. “Mensen leggen
de wensen op tafel en vervolgens zorgen
wij voor een gedegen bouwvoorstel. Alle
werkzaamheden worden professioneel begeleid en uitgevoerd. Wij werken uitsluitend
met professionele krachten. Al onze mensen
beschikken ook over relevante ervaring en
de juiste papieren. Daarnaast verzorgen wij
alle administratieve en bouwgerelateerde
werkzaamheden.”
Dat de werkwijze van Bouw met Polen
aanslaat, blijkt uit de feedback van opdrachtgevers. “Mensen waarderen onze flexibele
instelling, de vakkundige werkwijze en de
totaaloplossing waar wij naar toewerken. Dit
doen wij op een kostenefficiënte manier en
dat is in deze tijd ook mooi meegenomen
voor de klant”, vertelt Kamps.
Ook in Hilversum is er grote belangstelling
om te werken met Bouw met Polen. “We zijn
voornamelijk actief in de Randstad en Groningen. We werken de laatste tijd steeds meer en
steeds vaker voor klanten in de omgeving van

Amsterdam, Utrecht en Hilversum. Uitbreiden
in deze regio is dan een logische stap. Voor
klanten in Hilversum is dit goed nieuws”,
stelt Kamps. “Hilversum is ook ons nieuwe
hoofdkantoor en hierdoor kunnen we nog
efficiënter werken. Het is nu nog makkelijker
om even langs te komen bij de klant, zaken
snel aan te pakken en flexibel in te plannen.”
In de komende tijd wil Bouw met Polen
verder groeien in deze regio. “Neem contact
op en bespreek de mogelijkheden met ons.
Wij helpen u graag bij het (bouw)ontwerp,
de materiaalkeuze en het uitvoeren van de
werkzaamheden. Wij zijn groot genoeg voor
de meest complexe opdrachten en klein
genoeg voor een persoonlijke benadering”,
besluit Kamps.
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