
Case study
verbouw oud pand naar appartementen & moderne woning 
Locatie Amsterdam; Oud-Zuid



PROJECT INFO
Opdrachtgever
Jeroen Brugman

Locatie
Amsterdam; Oud-Zuid

Architect 
op aanvraag

Opdracht
Verbouwing 5 etages naar 
2 zelfstandige appartementen 
en moderne woning



U DE WENSEN, WIJ DE OPLOSSING!

Het project van dhr. Brugman in Amsterdam is een treffend voorbeeld van het soort werkzaamheden 
waar  Bouw met Polen erg goed in is.  
Voor alle bouw-gerelateerde wensen kunt u uitstekend bij Bouw met Polen terecht.  

Dankzij onze jarenlange ervaring, kennis van zaken en oog voor detail hebben we veel wensen van  
opdrachtgevers kunnen realiseren.  

Graag helpen wij u ook bij het realiseren van uw plannen. Neem daarom vandaag nog contact met 
ons op!   

Uitdaging - wat was, in jouw ogen, de uitdaging waar je voor stond?
“Het belangrijkst voor ons was het kiezen van een aannemer die flexibel mee kon denken en ook flexibel was in 
houding t.o.v. het uit te voeren werk.“

“De opleverpunten waren snel opgelost en we zijn erg content met de afronding van het hele project. Erg prettig 
was de dagelijkse communicatie en dat we in de meest basale keuzes van uitvoering of materiaal betrokken 
waren.“

Resultaat - wat vind je van het eindresultaat?
“Prachtig. Het resultaat is boven verwachting mooi en ze hebben recht gedaan aan het ontwerp van de architect. 
Tegelwerk is zeer strak, muren strak en recht gestuct. Zeker ook het nieuwe ornamenten plafond is een feest voor 
het oog.“

Voordelen - wat waren in jouw optiek de voordelen om in dit project met Bouw met 
Polen samen te werken?
“Flexibiliteit, harde werkers en goede communicatie tegen een aantrekkelijke prijs met daarbij zowel 1 aannemer 
als 1 voorman.“

Jeroen Brugman aan 
het woord:

Werken met Bouw met Polen:

• Prachtig eindresultaat

• Recht aan oorspronkelijk ontwerp

• Flexibel

• Hardwerkend

• Goede communicatie



BOUW MET POLEN

WIE IS Bouw met Polen?

Bouw met Polen is een 
specialist in bouw, 
verbouw en vastgoed 
onderhoud. Een  
middelgroot bouwbedrijf  
werkzaam in de  Randstad 
en omgeving Utrecht, 
Hilversum en  Groningen. 
Groot genoeg voor de 
meest complexe 
opdrachten en klein 
genoeg voor een 
persoonlijke benadering.

Opdrachtgevers zijn zowel 
particulier als zakelijk.

Neem nog vandaag 
contact met ons op om de 
mogelijkheden te 
bespreken! 



1e Loswal 14-16, 
1216 BE Hilversum

info@bouwmetpolen.nl 
www.bouwmetpolen.nl

     t 088-0330 880

BTW nr     NL816198615B01
K.v.K. Gooi-, Eem-, en Flevoland  02094840 
IBAN      NL04ABNA051.22.17.912 
BIC      ABNANL2A
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