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BOUW MET POLEN

Flexibel, vakkundig, totaaloplossing
In gesprek met Sebe Kamps, directeur van Bouw met Polen, over totaaloplossingen in de bouw. Ook Jan Brugman 
is aangeschoven bij het gesprek. Hij liet een oud pand door het bouwbedrijf ombouwen naar een tweetal 
appartementen en een moderne woning. Verder spreken wij ook met Peter Verstraeten. Hij heeft als bouwbegeleider 
samengewerkt met het bedrijf bij enkele bouwprojecten.

Bouw met Polen is een specialist in 
bouw, verbouw en onderhoud van 
vastgoed.  Veel voorkomende 

werkzaamheden zijn het verbouwen of com-
pleet renoveren van een bestaande woning of 
appartement voor particuliere opdrachtgevers. 
“Het kan hierbij gaan om diverse werkzaam-
heden zoals schilderen, stukadoren en het rea-
liseren van bijvoorbeeld een aanbouw, 
opbouw of het verbouwen van keuken en bad-
kamer”, zegt Kamps.
 
Een mooi voorbeeld hiervan is het pand van 
Brugman. Hij wilde graag een tweetal zelfstan-
dige appartementen en een moderne woning 
in het pand, verspreid over vijf etages. 
“Hiervoor was ik op zoek naar een bedrijf dat 
al deze werkzaamheden goed kan uitvoeren en 
daarbij een strak eindresultaat aflevert. Na een 
initieel contact kwam Bouw met Polen met 
duidelijke voorstellen om een mooie en 
gedegen verbouwing te realiseren”, 
aldus Brugman.

Het adviseren aan opdrachtgevers is een be-
langrijk onderdeel, naast traditioneel vakman-
schap, van de totaaloplossing van Bouw met 
Polen. “Onze mensen beschikken over veel 
vakkennis en ervaring. Dit delen wij met de 
klant, zodat we samen naar oplossingen kun-

nen zoeken die de wensen van de klant het 
beste realiseren. Via ons heeft de klant natuur-
lijk ook de mogelijkheid om ons netwerk van 
externe partners en experts in te zetten. 
Hierbij kunt u denken aan architecten, con-
structeurs, interieurarchitecten en diverse toe-
leveranciers. Zakelijke opdrachtgevers werken 
veelal met eigen adviseurs, daar werken wij 
ook graag mee samen”, legt Kamps uit.

Dat dit belangrijk is blijkt uit de reactie van 
Brugman “Ik was op zoek naar een aannemer 
die flexibel kan meedenken en ook flexibel is 
in de houding ten opzichte van het uit te voe-
ren werk. Het contact met Sebe Kamps was 
goed, en het eindresultaat is boven verwach-
ting mooi. Het bedrijf heeft absoluut recht ge-
daan aan het ontwerp van de architect.”

Ook voor een bouwbegeleider is het eindresul-
taat natuurlijk belangrijk, maar zeker ook de 
communicatie en de kwaliteit van het werk. 
“Projecten goed uitvoeren en kostenefficiënt 
opleveren binnen de gestelde tijd is een be-
langrijke basisvoorwaarde voor mij”. zegt 
Verstraeten. “In mijn projecten wil ik snel 
kunnen schakelen. Ik werk graag met een 
groep vakmensen die problemen kunnen op-
lossen en ook nog oog voor detail hebben”, 
vervolgt Verstraeten.

“Een tijdje geleden was ik als bouwbegeleider 
betrokken bij een project waarbij een oude 
boerderij een nieuwe bestemming moest krij-
gen als hotel met luxueuze suites. Bij een pro-
ject zoals dit komen er altijd onverwachte 
zaken naar voren. Adequaat oppakken, vlot 
communiceren en doorpakken. Dat is wat mijn 
klant ook van mij verwacht. Juist met Bouw 
met Polen is het daarom plezierig samenwer-
ken”, zegt Verstraeten.

Kamps moedigt mensen aan om contact op te 
nemen voor een vrijblijvend gesprek “Wij hel-
pen graag bij het (bouw)ontwerp, de vergun-
ningen en het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Bouw met Polen is groot ge-
noeg voor de meest complexe opdrachten en 
klein genoeg voor een persoonlijke benade-
ring.”  «
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