BOUW MET POLEN
Specialist in bouw, verbouw en vastgoed onderhoud. Dát is Bouw	
   met	
   Polen. Een
middelgroot bouwbedrijf met mensen in de Randstad, Hilversum en Groningen. Groot
genoeg voor de meest complexe opdrachten en klein genoeg voor een persoonlijke
benadering.
Opdrachtgevers zijn particulier en zakelijk. Woningen, kantoren en bedrijfspanden worden
professioneel gebouwd, verbouwd en onderhouden.
Bouw met Polen verzorgt daarnaast alle administratieve en bouwtechnische aspecten.
Neem vandaag contact op en laat ons met u meedenken!
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Bouw met Polen	
  verzorgd
alle administratieve- en
bouw-gerelateerde
werkzaamheden
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Als u ook voor kwaliteit en
resultaat kiest, kies dan
ook voor Bouw met Polen.

P%%%

De kwaliteit van het werk
gaat samen met
flexibiliteit. Bouw met
Polen heeft alles in eigen
beheer. Dit betekend dat
werkzaamheden goed
worden afgestemd.
Daarnaast is er meer
flexibiliteit mogelijk door
de enorme motivatie van
onze medewerkers.
$%%[

Eventuele
kostenvoordelen treden
vooral op bij
arbeidsintensieve
werkzaamheden.
Bijvoorbeeld bij
herontwikkeling en
realisatie van meerdere
appartementen in een
complex.

&

ZAKELIJK

Bouw met Polen heeft veel
ervaring met zakelijke
projecten. Het gaat hier
bijvoorbeeld om (ver)
bouw van bedrijfs- en
kantoorpanden,
herontwikkeling,
vergroting van
bedrijfspanden en
onderhoud van vastgoed
portefeuilles.

U legt uw wensen op tafel
en vervolgens zorgt Bouw
met Polen voor een
gedegen bouwvoorstel.
Alle werkzaamheden
worden professioneel
begeleid.

PARTICULIER
Voor het bouwen en
verbouwen van
woningen kunt u bij
Bouw met Polen terecht.
Bouw met Polen	
  helpt u
bij het (bouw)ontwerp,
uitwerken van details,
materiaal en het
uitvoeren van
werkzaamheden.
Bouw met Polen neemt
uw zorgen uit handen
met een totaalpakket.
Binnen Bouw met Polen
is er een goede
samenwerking en
coördinatie tussen
bouwspecialismen. De
communicatie is
duidelijk en
overzichtelijk. Er kan
beter worden gepland
en aanzienlijk sneller
gebouwd en dát terwijl
de kwaliteit hoog blijft.
Verbouw van
badkamers, toiletten en
keukens zijn voor ons
reguliere
werkzaamheden. Ook
voor een uitbouw en
vervanging van
raamkozijnen en
schuifdeuren kunt u bij
ons terecht. Daarnaast
worden zaken zoals
stuc- en schilderwerk
vaak aan ons
uitbesteed. Hierin wordt
ook een professioneel
en strak eindresultaat
opgeleverd.
Neem vandaag contact
met ons op en vraag
naar de mogelijkheden!

WERKWIJZE
Vakkundig, ervaren en zorgvuldig, dát is hoe wij bij
Bouw met Polen	
  werken.
Bouw met Polen werkt voornamelijk met Poolse
vakkrachten. Deze zijn allen gespecialiseerd en
gediplomeerd. Ze zijn bouwkundig goed onderlegd
en leveren degelijk werk. Samen met een
professionele organisatie zorgt dit voor een soepele
uitvoering van bouwprojecten. De taal is door
meertalige voormannen en kantoorpersoneel geen
belemmering.
Er is door de jaren heen veel kennis en ervaring
opgebouwd. Bouw met Polen geeft graag advies in
bouwgerelateerde zaken om zo betere resultaten te
bereiken. Ook heeft u met ons toegang tot
uitstekende architecten en juiste contacten bij
leveranciers, gemeenten en andere partijen.
Dat onze werkzaamheden uitstekend worden
uitgevoerd blijkt uit onze tevreden
opdrachtengevers.
De juiste mentaliteit, de diversiteit aan
bouwdisciplines en op maat gesneden adviezen
maakt Bouw met Polen uniek.
Dit totaalpakket zorgt voor een professionele en
zorgvuldige uitvoering van uw bouwwensen.

MENSEN
Uitsluitend ervaren en kundige
mensen.

AANPAK
Bouw met Polen verzorgt een
totaal pakket.

RESULTAAT
Een flexibele, betrouwbare
uitvoering van uw project.

Eén contactpersoon als
aanspreekpunt.

Vakkundig advies en verzorgen
Zorgvuldige begeleiding om de
van administratieve en technische kwaliteit te waarborgen.
details.
Contacten met architecten en
Voordelen gaan gepaard met
andere professionals beschikbaar. Vanaf de eerste schets tot en met concurrerende prijzen.
de finishing touch.
1e Loswal 14-16,
1216 BE Hilversum
info@bouwmetpolen.nl
www.bouwmetpolen.nl

t 088 - 0330 880

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

