flexibiliteit
verantwoordelijkheid
Bouwen met vakmanschap
plezier
vertrouwen
kennis
betrokkenheid ervaring
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Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys
Regterweistraat 54181 CE Waardenburg
E: info@vanwanrooij-warenhuys.nl
T: 0418 - 55 66 66
I: www.vanwanrooij-warenhuys.nl

Input tekst:

DE MOOISTE

keukens
badkamers
& tegels

Input beeld:

•

3000 m² keuken- en badkamerinspiratie

•

compleet ingerichte stijlhuizen

•

professioneel advies bij apparatuurkeuze

•

test je indeling in onze paskamer

•

laat je inspireren door onze keuzepleinen

•

en nog veel meer...
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Vakbekwaam en veelzijdig
Bouwbedrijf Gebroeders van Herpen BV uit Heesch is een veelzijdig bouwbedrijf. Korte
lijnen, bevlogen vakmensen en veel ervaring zijn kenmerken van ons familiebedrijf.
Ook typisch Van Herpen: een hechte relatie met opdrachtgevers en een sterke band tussen
medewerkers. En we zijn trots op ons vakmanschap!

Veel vaste opdrachtgevers
Van Herpen is vooral actief in de particuliere en seriematige woningbouw, de utiliteitsbouw en in renovatieen onderhoudsprojecten. Opdrachtgevers zijn onder
andere woningbouwcoöperaties, CPO-verenigingen,
projectontwikkelaars, gemeenten, zorginstellingen,
scholen, bedrijven en particulieren. Ons bedrijf is in
Heesch geworteld en we hebben veel vaste opdrachtgevers in de regio Noordoost-Brabant. Maar ons werkgebied is groter, want we zijn flexibel en maken graag
uitzonderingen. Zo staan in de regio Rotterdam, Breda,
Eindhoven, Arnhem en Utrecht vele bouwprojecten op
onze naam.

Apeldoorn
Amersfoort

Barneveld
Otterlo

Utrecht Zeist

Den Haag
Delft

Gouda

Ede

Nieuwegein

Arnhem

Rotterdam
Tiel

Waal
Nijmegen

Dordrecht

Kleef
Oss
Oss

Die Biesbosch
Hollands Diep

Waalwijk

Hertogenbosch

Kaatsheuvel
Veghel
Breda
Roosendaal
Bergen
op Zoom

Overloon

Tilburg

Venray

Best
Essen

Helmondt

Eindhoven

America

Landweerstraat Zuid 97r • 5349 AK Oss • 0412-480852 • info@vanerpstucwerken.nl • www.vanerpstucwerken.nl
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Betrokken en betrouwbaar
Langdurige samenwerking zoals wij die veel met
opdrachtgevers hebben, komt niet zomaar tot stand. Het
vraagt om voortdurende goede prestaties van onze kant.
Van Herpen levert niet alleen vakwerk, maar het is door
onze ruime ervaring ook mogelijk snelle richtprijzen
en scherpe offertes te maken. Onze tachtig betrokken
medewerkers denken bovendien graag mee met de
opdrachtgever en we hanteren korte communicatielijnen.
We zijn persoonlijk betrokken bij het slagen van het
bouwproject. Betrouwbaarheid is voor ons een groot
goed, we komen afspraken na. Kortom: u kunt op ons
bouwen!

Een geschiedenis van gestage groei
Van Herpen is in 1944 opgericht door twee broers:
Frans en Harrie van Herpen. Het tweemansbedrijf
aan de Schoonstraat sprong in deze periode in op
de behoefte aan nieuwe woningen. In groeigemeente
Heesch waren dat vooral huurwoningen. Het bedrijf
groeide vervolgens gestaag, met kleine stappen in
plaats van grote sprongen. Vakmanschap was daarbij
altijd de rode draad. In 1984 kwam een nieuwe generatie aan het roer. Een jaar later volgde de verhuizing
naar het industrieterrein aan de Bosschebaan, waar in
2009 een nieuw duurzaam kantoor is gebouwd. Albert
en Rob van Nistelrooij, die al decennia voor Van Herpen werken, hebben tegenwoordig naast Antoon van
Herpen zitting in de directie. Hiermee is de continuïteit
van het bedrijf voor de komende decennia gewaarborgd.
V.l.n.r.: Antoon van Herpen, Rob van Nistelrooij en Albert van Nistelrooij,
directie Bouwbedrijf Gebroeders Van Herpen B.V.
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Wij zijn een aannemingsbedrijf wat gespecialiseerd
is in betonwerken.
• Kelderbouw met eigen systeembekisting.
• Afzinkkelders inclusief grondwerk.
• Hoge betonwanden tot 14 meter.
• Infrawerken schoonwerkbeton CUR 100 B1.

www.vdcampverstegen.nl
www.vdcampverstegen.nl
www.vdcampverstegen.nl
www.vdcampverstegen.nl
www.vdcampverstegen.nl

Lijmbedrijf van Zoggel
Zoggelsestraat 102 ■ 5384 VE ■ Heesch
06-22930312 ■ lijmbedrijfvanzoggel@outlook.com
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Reacties na verkiezing Ondernemer van het Jaar:

“Kwaliteit bewijst zichzelf, zo zie je wel weer”
“Gefeliciteerd. Beloning van het ‘juiste’ doen”
“Zijn medewerkers, het goud op de balans”
“Van Herpen altijd 100% betrokken, deze prijs dan ook
100% verdiend”

Frank van Herpen, Timmerman
“Binnen van Herpen krijg je voldoende
mogelijkheden om je te ontwikkelen.
Door middel van scholing en persoonlijke
coaching werk je aan je toekomst”

www.goverssierhekwerk.nl • T +31 495 494453
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Eddy Ruijs,
Hoofd onderhoud & renovatie
“Het ontzorgen van en meedenken
met opdrachtgevers is wat we
dagelijks doen en waar we sterk in
zijn. Onderhoud & renovatie en Van
Herpen is een goede combinatie. Al
heel lang verzorgen we klachten-,
mutatie- en projectmatig onderhoud
voor vele opdrachtgevers. Elke dag
weer met veel betrokkenheid en
verantwoordelijkheid”

Bewoner aan het woord:

“Een grote dikke pluim
voor alle medewerkers
en de uitvoerder. We zijn
zeer tevreden, bedankt
voor het prima werk en
de gezelligheid”
(Project: renovatie 92 woningen Geffen)

CENTRALE VERWARMING
LOODGIETERSWERK
AIRCO

C.F. Gevers
Installatiebureau B.V.
Telefoon
Fax
Email
Internet

Gevers Visitekaartje+cv.indd 1

De Ketting 10, 5261 LJ Vught
(073) 656 29 71
(073) 656 92 16
info@gevers-vught.nl
www.gevers-vught.nl

8-1-2016 10:50:43
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Totaalonderhoud: ontzorgen staat voorop
Opdrachtgevers ontzorgen, dat staat bij Van Herpen voorop. Daarom bieden wij een
totaaloplossing op het gebied van onderhoud. We hebben bovendien alles onder één
dak: onze vaklieden kunnen bijna alles.

Eigen mensen voeren alle
werkzaamheden uit
Onze meerjarenonderhoudsplanning voor overheden, woningbouwcorporaties, zorginstellingen
en scholen zijn de basis voor onze totaalonderhoudsoplossingen. Onze medewerkers zijn van alle
markten thuis en beheersen het ambachtelijke vak
tot in de finesses.

We doen bouwkundig onderhoud als kozijnreparatie, houtrotreparatie en vrijwel alle werkzaamheden
voeren we met eigen mensen uit: slopen, metselen,
voegen, timmeren, stukadoren en tegels zetten. Met
vaste partners zorgen we voor het schilderwerk en
het onderhouden van gas-, water-, licht- en verwarmingsinstallaties, brandbeveiligingssystemen en
telefooninstallaties.

Onderhoud en verfraaiing
Schilderen, houtrotreparaties, glaszetten, wand- en
plafondafwerking, onderhoud, renovatie, nieuwbouw:
voor ons is het een sport. En geen gewone sport, topsport
zelfs. En dan telt maar één ding: proberen de beste te zijn.
Elke dag, bij elke opdracht gaan wij die uitdaging aan. Van
het schilderen van een plafond in een woonhuis tot het
complete gevelonderhoud van uw project.

Het eindresultaat telt

Onze schildersactiviteiten omvatten:

Schilderen is de finishing touch. Kleur, stijl, materiaal,
alles wordt in nauw overleg met u als opdrachtgever
bepaald. Onze vakmensen adviseren, denken mee en
voeren uit. Dat is prettig werken voor u en voor onze
vakmensen.

• Onderhoud
• Renovatie
• Restauratie
• Nieuwbouw

• Houtrotsanering
• Glaszetten
• Wand- en plafondafwerking
• Betonapplicaties
• Vloercoating

Bezoekadres: Industrieweg 7 Wageningen • T (0317) 412915 • E info@petersvantonschilders.nl • W www.petersvantonschilders.nl
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Alleen een warme opname nodig
Een afzonderlijke ‘koude en warme opname’? Bij Van
Herpen is dat overbodig. We kunnen als bouwbedrijf
zelf de staat van woningen opnemen. Daardoor is een
voorbereidende ‘koude opname’ overbodig.
We worden regelmatig ingeschakeld voor budgetbepaling. Dat levert in het voortraject grote administratieve
besparingen op voor de opdrachtgever. Onze begrotingen en budgetten zijn te allen tijde beschikbaar voor
screening.

LEAN renovatieconcept
Het fundament voor ons handelen is ons eigen LEAN
renovatieconcept. Daarin staan ketensamenwerking,
LEAN renoveren en resultaatgericht samenwerken (RGS)
centraal. Ook onze kernwaarden zijn daarin geïntegreerd: respect voor mens en omgeving, passie in het
werk, betrokkenheid bij de samenleving en een open en
aanspreekbare houding. Geïnteresseerden informeren
we graag over dit concept. We hebben volop voorbeelden van projecten waar we dit hebben toegepast.

¾
BETONBOOR-

WWW.RW-GROEP.NL

EN
ZAAGTECHNIEK
¾
SLOOPTECHNIEK
¾
GEVELRENOVATIE
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Jan Clement, Projectleider
“Het is mooi om te zien als bewoners gaandeweg de renovatie het eindresultaat in
beeld krijgen en tevreden zijn. Daar draag ik graag aan bij. Onderhoud & renovatie of
nieuwbouw, is mij om het even. De kracht is onze flexibiliteit!”

Wij zijn gespecialiseerd
in zink-, koperenen bitumineuze
dakbedekking voor alle
platte en hellende daken.
Voor zowel nieuwbouw,
bestaande bouw of
renovatie. Ook bent
u aan het juiste adres
voor zinken en koperen
dakgoten of afdekkappen.

Als één van de eerste
dakdekkersbedrijven
onderscheiden wij ons
door het gebruik van
een eigen verreiker/
hoogwerker.
De verreiker heeft een
maximale werkhoogte van
25 meter en een reikwijdte
van 18 meter.

Kleine Molenstraat 21
5271 TC St. Michielsgestel
T (073) 5513849 of 06 22695675
www.vangesteldakbedekking.nl
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Leon van de Ven, Uitvoerder
“Van Herpen is in staat om snel te
schakelen en problemen op te pakken.
Een tevreden bewoner na een mutatie
en/of renovatie is waar ik voor
ga. Elke dag ga ik met veel plezier
werken. Er is respect over en weer!”

Kerkstraat 21b
5443 AA Haps
Tel. 0485 - 318464
Gildestraat 1
9502 KJ Stadskanaal
Fax
0485
351450
Banen op WO en HBO nivo in de food &agribusiness
Postbus 323
Mob. 06 - 53655495
9500 AH Stadskanaal
Bel voor
meer info naar René Vreeswijk 06-22108104
Email:
riny.heijnen@ziggo.nl
tel.: 0599 696 410
www.dakdekkersbedrijfrinyheijnen.nl
of surf naar www.agrifoodcareer.com
fax: 0599 696 415
info@emergohout.nl

Uw partner voor:
Uw•partner
voor:scharnierdaken
Prefab
Gildestraat 1
• Prefab scharnierdaken • Gevelvullende e
voor:
9502 KJ Stadskanaal Uw partner
Dakkapellen
• Prefab goten
• •Dakkapellen
Uw
partner voor:
•
Prefab
scharnierdaken
Gevelvullend
•• •Prefab
aanbouw
•
Hout
Skelet
Bouw
Uw partner voor:
•
Prefab
scharnierdaken
Gevelvullende
• Hout Skelet Bouw
Postbus 323
• Dakkapellen
• Gevelvullende elementen• Prefab goten
• Prefab scharnierdaken
Gildestraat 1
9502 KJ Stadskanaal
Postbus 323

Gildestraat 1 9500 AH Stadskanaal
Gildestraat 1
9502 KJ Stadskanaal

9502 KJ Stadskanaal
9500 AH Stadskanaal
tel.: 0599 696 410

tel.: 0599 696 410
tel.:
0599 696 410
fax:
0599
415
tel.: 0599
696696
410fax:
0599 696 415
adv_kijk
op het noorden.indd 1
fax: 0599 696
415info@emergohout.nl
info@emergohout.nl

• Prefab aanbouwen

adv_kijk op het noorden.indd 1
adv_kijk
op het noorden.indd 1

• Prefab goten

• •Prefab
aanb
Prefab aanbou

www.emergohout.nl

www.emergohout.nl
www.emergohout.nl
info@emergohout.nl
www.emergohout.nl
adv_kijk op het noorden.indd 1

adv_kijk op het noorden.indd 1

• Dakkapellen

• •Prefab
goten
• Hout
Skelet
Bouw
Hout Skelet
Bouw
www.emergohout.nl

0599 696
• Dakkapellen
Postbus
323 fax:
Postbus
323415
info@emergohout.nl
9500 AH Stadskanaal
9500
AH Stadskanaal
• Hout
Skelet
Bouw
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Renovatie: betrokken van begin tot eind
Of het nu om de binnenzijde van een reguliere woning gaat of de gevel van een monumentaal pand. De renovatie ervan voeren we graag tot in detail uit. Ons team van
enthousiaste specialisten houdt bovendien wel van een uitdaging. De opdrachtgever
ontzorgen is ons uitgangspunt bij renovatie. Dit betekent dat we het totale renovatieproces van begin tot eind coördineren en afhandelen. Ook nazorg hoort daarbij.

Een stap extra
Voorbeelden van renovatieprojecten die Van
Herpen uitvoerde zijn wijken en straten van enkele
Brabantse gemeenten. Opdrachtgevers en bewoners zijn altijd tevreden over ons werk. Dit succes is
te danken aan het vakmanschap van onze medewerkers, die bovendien graag meedenken in het
proces en net een stapje extra zetten om tot een
oplossing te komen.

Bewoner aan het woord:

“Hierbij wil ik jullie een compliment geven. Het groot onderhoud aan mijn
woning is klaar en ik ben zo blij met het resultaat. Het is kwalitatief helemaal
top, goed afgewerkt en mooi. Het is niet niks dagenlang volk over de vloer
maar het was de moeite waard. Ik ben heel tevreden over de houding en inzet
van alle medewerkers. Iedereen is heel voorkomend, vriendelijk en niet bang
voor een geintje terwijl er superhard gewerkt wordt. Respect! Je wordt elke keer
heel serieus genomen. Ook als ik mezelf wat op een zeur vind gaan lijken.
Bedankt!”
(Project: renovatie 132 woningen Cuijk)

Buitengewoon
doordachte toegangsoplossingen
• Kwaliteitsdeuren voor projectmatige
woningbouw
• Grote ontwerpvrijheid in design
• Hoogwaardig isolerend t/m PassiefHuis
• Energiezuiniger, comfortabeler en
veiliger wonen
www.kegro.nl

Kegro_adv 90x55.indd 1

Deskundig
Realistisch
Efficiënt
André Ketelaars

04-02-16 14:44

www.dretimmerwerk.nl

06 1245 2782
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Interne kwaliteitsborging
Opdrachtgevers hebben bij ons een vaste contactpersoon. Deze projectcoördinator is het aanspreekpunt,
verzorgt de projectadministratie en houdt op locatie de
vinger aan de pols. Zo kunnen eventuele problemen snel
en adequaat worden opgelost. Omdat we transparantie
belangrijk vinden heeft u als opdrachtgever inzicht in
de projectgegevens. De kwaliteit controleren we aan de
hand van een trapsgewijze interne kwaliteitscontrole.

Renoveren = communiceren
Niets is zo belangrijk als tijdig en helder communiceren
naar de bewoner; wij weten dat een project daarmee
staat of valt. De werkzaamheden van ons renovatie- en
onderhoudsteam zijn ook precies op elkaar afgestemd,
zoals het hoort. We zijn op diverse niveaus zeer flexibel en bewegen mee met de wensen en belangen van
bewoners. Door de brede expertise in eigen huis en de
band met vaste partners kunnen we in elke fase van het
proces zeer snel schakelen. Perfectie is het resultaat.

Bewoner aan het woord:

“Voor alle medewerkers
die op wat voor manier
bij ons gewerkt hebben
tijdens de renovatie
een dikke 10! Fijne,
vriendelijke, harde werkers
en gezellig. Bedankt!”
(Project: renovatie 51 woningen Schaijk)

ZONWERING
ROLLUIKEN
ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOFKOZIJNEN
KUNSTSTOFKOZIJNEN
Zoggelsestraat 21a T 0412-453113
0412-473537
T 0412-453113
Zoggelsestraat
5384
LL Heesch21a F
F 0412-473537
5384 LL Heesch

T 0486 - 414600

E info@akker-zonwering.nl
IE www.akker-zonwering.nl
info@akker-zonwering.nl
I www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN • TERRasscHERmEN • scREENs • HORREN
maatwerk
uit onze eigen
werkplaats
ROLLUIKEN
• TERRasscHERmEN
• scREENs
• HORREN
maRKIEZEN
• bINNENZONwERINg
• TERRas
OvERKappINgEN
maRKIEZEN • bINNENZONwERINg • TERRas OvERKappINgEN

16880 zakenkaartje.indd 1

22-01-13 11:49
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Harry Broeksteeg, Uitvoerder
“Voor een bewoner is het renoveren van
een woning een behoorlijke gebeurtenis.
Als uitvoerder heb ik dagelijks contact
met de bewoner en begeleid ik hen van
A-tot-Z tijdens deze renovatie. Renoveren
is communiceren!”
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Stukadoren

”Voor als het echt
af moet zijn”

Schilderen

Systeem wanden
en plafonds

Stukadoren

Riny Cissen, Uitvoerder
“We beschikken over veel eigen
disciplines binnen ons bedrijf. Dat zorgt
ervoor dat we continu kwaliteit kunnen
leveren en flexibel kunnen opereren. Dat
is de kracht van Van Herpen”

”Voor als het echt
af moet zijn”

De Enst 19 - 5258 BM Berlicum
Telefoon: 073 – 503 17 41
E-mail:
hans@steenstuc.nl
Internet:
www.steenstuc.nl
De Enst 19 - 5258 BM Berlicum
Telefoon: 073 – 503 17 41
E-mail:
hans@steenstuc.nl
Internet:
www.steenstuc.nl
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Mutatieonderhoud:
service op het hoogste niveau
Soms moeten woningen onverwachts worden opgeknapt. Of er dienen zich ongeplande
reparaties aan. Geen probleem voor ons. Onze service op het gebied van mutatie/
klachtenonderhoud is van het hoogste niveau. We zijn altijd bereikbaar, flexibel en leveren
vanzelfsprekend kwaliteit.

Snel, proactief en betrouwbaar
Onderhoudsklachten houden zich niet aan kantooruren.
Daar zijn we op voorbereid. We komen dag en nacht
in actie voor noodgevallen en calamiteiten. Voor vaste
opdrachtgevers is er een speciale 24-uursstoringsdienst
die we samen met onze partners voor een aantrekkelijk
tarief kunnen aanbieden.

Herstellen en renoveren van
gevels en schoorstenen, en loodwerkzaamheden

“Kwaliteit in schoonmaak”

Onze bereikbaarheid is te allen tijde gewaarborgd.
We hebben korte lijnen: de gewenste personen zijn snel
beschikbaar. Onze vakmensen zijn altijd in de buurt
en kunnen in dringende gevallen snel ter plaatse zijn.
De medewerkers zijn niet alleen technisch deskundig,
ze zijn ook sociaal vaardig, zodat de communicatie
met u optimaal verloopt. De werkzaamheden worden
vervolgens op basis van opdrachtbonnen verricht, onze
informatievoorziening is open en transparant.

MEGENS

Cleaning
& Dienstverlening

- Schoonmaak van oa: kantoren, scholen, kinderdag verblijven
- Opleverings schoonmaak & Was service voor bedrijven

Harenseweg 14C, 5351 NG Berghem | 06 13 61 49 94

info@megenscleaning.nl | www.megenscleaning.nl
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Rob Verstegen, Projectleider
“Als projectleider is het prettig om
te weten dat buiten het werk wordt
uitgevoerd door vakbekwame
medewerkers die allemaal hetzelfde
doel voor ogen hebben: kwaliteit!”
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Bewoner aan het woord:

“Hallo lieve mensen, misschien vinden jullie dit
leuk. Anders is het oud papier. Ik ben nog altijd
zeer blij met mijn huis waar jullie je zo
voor ingezet hebben. Jullie mogen nog altijd
koffie komen drinken. Het ga jullie goed.
Groetjes!”
(Project: renovatie 102 woningen Wageningen)

Veel eigen disciplines
Van Herpen heeft veel disciplines in huis. Onze competente medewerkers zijn gedreven vakmensen die kwaliteit leveren. Een nieuw keukenblok, plafond of tegel-/
stucwerk vervangen? We kunnen het allemaal. Met
evenveel inzet voeren we de inboedel af of verwijderen
we spijkers en stoppen de gaten. Het vervangen van
raam- en deurkozijnen en dakkapellen is een van onze
andere specialismen. We beschikken over een uniek
gevelrenovatieconcept waarbij we het inmeten, vervaardigen en plaatsen van kozijnen, ramen en deuren
volledig in eigen hand hebben. Voor het schilderwerk
schakelen we vlot met vaste schilderbedrijven.

bespaar tot 30% op uw energierekening
met vloer-, spouwmuur-, glas- en/of dakisolatie…
Kerkenbos 10-36 Nijmegen 024 373 47 11 info@duitsgroep.nl duitsgroep.nl
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Specialist in
nieuwbouw
Vakmanschap en flexibiliteit. Daar staan we
voor in ons specialisme nieuwbouw. Dat we
heel weinig opleverpunten hebben na afronding van een project zegt genoeg.

Vakmanschap maakt het verschil
Wij zijn ervan overtuigd dat vakmensen het verschil
maken. En vakmanschap zit ons in het bloed. Onze
medewerkers hebben bewust voor hun vak gekozen, dat
ze tot in de puntjes beheersen en met passie uitvoeren.
Zij staan voor kwaliteit en een gedegen aanpak. Onze
uitvoerders komen allemaal uit de praktijk van de bouw.
Het zijn zelf vaklieden. Die passie voor vakwerk, daar
heeft u als opdrachtgever baat bij.
De betrokkenheid van medewerkers op de bouw wordt
nog versterkt door de platte organisatievorm die Van
Herpen kenmerkt. Iedereen pakt aan en is geïnformeerd.
Dat biedt garantie voor kwaliteit.

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Utiliteits bouw
• Bedrijfs vloeren
• Zwembaden
• Laad docks
• Kelderbouw
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Mike van Zutphen, Projectleider
“De bouwmethodiek wordt steeds
meer afgestemd op duurzaamheid en
energiebewustwording. Van Herpen
speelt in op deze vragen en zoekt naar
maatwerkoplossingen hierin”

www.krepeldeuren.nl

BENEDEN-LEEUWEN
WWW.KRECHTINGINSTALLATIE.NL
BENEDEN-LEEUWEN • KRECHTINGINSTALLATIE.NL

Vorstenbosscheweg 4
5461 LA Veghel

T 0413 351 966
T 06 539 276 01
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Peter Verstegen, Uitvoerder
“De diversiteit in de projecten laat zien
dat we als bedrijf veelzijdig zijn. Bij de
oplevering zien we elke keer het resultaat
van wat we nu eigenlijk gebouwd hebben.
Dat blijft leuk om te zien”

V.O.F. IJZERVLECHTERSBEDRIJF

VAN DER PUTTEN
Basaltstraat 2
5345 TC Oss
(0412) 630 284
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Bewoner aan het woord:

“Van Herpen, bedankt! Jullie werkten met zorg aan de
voorbereiding, de uitvoering en afronding van het project. De
communicatie met ons, als huurder, liep optimaal. Misschien dat
wij wel eens over jullie schouder mee hebben gekeken, maar zie
dit niet als de controlerende blik. Vol bewondering hebben wij
het regelmatig gehad over het vakmanschap en de knappe wijze
waarop de diverse werkzaamheden zijn uitgevoerd.”
(Project: renovatie 52 woningen Boxmeer)

Soepel met keuzemogelijkheden
Eindgebruikers krijgen steeds meer invloed op de
indeling en inrichting van woningen. Denk aan ramen
en deuren, vloer- en wandtegels, de omvang van de
elektrische installatie, sanitair, keuken en badkamer. Dit
betekent voor ons minder standaardwerk, meer variatie
en dus maatwerk. Geen probleem, integendeel zelfs.
Flexibiliteit is ons motto en we gaan zeer soepel om
met alle keuzemogelijkheden binnen de kaders van de
projectomschrijving.

Niels Verstegen, Uitvoerder
“Samen met een team van medewerkers een project
realiseren en tot een goed einde brengen. Wat kwaliteit
betreft maar ook binnen de gestelde bouwtijd. We doen
het met z’n allen, alleen kun je niks”

Verhoeven Montage is een VCA gecertificeerd bedrijf, gespecialiseerd in het leveren, monteren
en afwerken van metalstud wanden/plafonds en overige systeemplafonds. Wij streven er steeds naar onze
werken op tijd tot een kwalitatief goed einde te brengen.
Wij werken voor aannemers en particulieren en ons werkterrein ligt in principe door geheel Nederland.
Metalstud wanden en plafonds kunnen aan de gewenste eisen worden aangepast door te variëren in
profielen, beplating en isolatie en hebben daardoor vele gebruiksmogelijkheden.

www.verhoeven-montage.nl
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Seriematige nieuwbouw, particuliere
woningbouw en utiliteitsbouw
Samen met projectontwikkelaars heeft Van Herpen veel
aantrekkelijke projecten gerealiseerd, zoals seriewoningen en appartementen(complexen). We zijn koploper in
energiezuinig en luchtdicht bouwen.
Ook particulieren vinden in Van Herpen een partner
met ruime ervaring. We geven handige tips waar de
toekomstige bewoner praktisch en financieel voordeel
van heeft, vroegtijdige kostenberamingen en een gedetailleerde offerte bij een uitgewerkt bouwplan. Wilt u
tijdens de bouw dingen veranderen? Alles is bespreekbaar en niets onmogelijk. De projectleider is het vaste
aanspreekpunt die het hele traject van voorbereiding,
uitwerking, bouw en eventuele aanpassingen begeleidt.
Adviezen zijn altijd helder en afspraken worden netjes
op papier gezet.
Onze ervaring met utiliteitsbouw is van belang, omdat
aan ieder gebouw andere eisen worden gesteld. Van
Herpen maakt doordachte keuzes om tot hoogwaardige
gebouwen te komen. Samen met gemeenten, woningcorporaties, stichtingen en bedrijven heeft Van Herpen
veel scholen, winkelcentra, zorginstellingen en kantoren
gerealiseerd.

Langenhuizen Glasservice bv
is voor aannemer

Specialist voor glaslevering en prefab-montage

en timmerfabriek
ook dé ideale

info@langenhuizen.nl

¾

www.langenhuizen.nl

Prefab Glaspartner!
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Brigitte Nooijen, Kopersbegeleidster
“Samen met de bewoners en kopers
maken we van hun woning een thuis. Ik
begeleid ze van de voordeur tot aan de
zolder en samen creëren we een plek
waar de bewoners zich thuisvoelen”

binnen én buiten,
zichtbaar vakwerk
Oss • www.vanballegooijenafbouw.nl • 0412 691 233

24

Michel van Lieshout, Projectleider
Seriematige nieuwbouw, CPO en het bouwen van appartementen in alle vormen en
maten. De combinatie van werkvoorbereiding, projectbegeleiding en inkoop maakt
het dynamisch en leuk. Hierdoor ben je volledig betrokken bij het project en dat
maakt je verantwoordelijk voor het gehele project”

Wij kunnen voor U het hele pakket aanbieden van metselen, lijmwerk, voegen,
steigerwerk en steiger leveren indien gewenst.
Het bedrijf is V.C.A. * gecertificeerd.
Wij zijn een opleidingsbedrijf via Fundeon en hebben zelf leermeesters in dienst.
• Leerlingen kunnen altijd rechtstreeks contact opnemen.
T 073 - 532 6051 • M 06 48728059
info@bouwbedrijf-schuurmans.nl • www.bouwbedrijf-schuurmans.nl
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Toetsing samenwerkingspartners

Weinig opleverpunten

Van Herpen vindt het belangrijk om met betrouwbare
en vakbekwame onderaannemers en specialisten te
werken. We hebben langdurige relaties met bedrijven
en deze worden geselecteerd en getoetst op meerdere
criteria, financieel maar ook wat ketensamenwerking
betreft. Zo heeft de klant extra zekerheid dat het project
wordt afgerond en precies volgens wens wordt.

Het valt ons iedere keer op: weinig opleverpunten aan
het einde van een bouwproject. Daar zijn we trots op!
Zeker als we kijken naar onze concurrenten. Zo scoorden we bij een nieuwbouwproject van 24 woningen een
gemiddelde van minder dan één opleverpunt.

BIM en LEAN bouwen
Wij zijn zeer ervaren in het werken met de BIM- en
LEAN-methode. Deze methodes zijn geheel opgenomen in onze standaard werkwijze. Daarnaast kent het
samenwerken in bouwteam-verband voor ons ook geen
geheimen.

BOUWMATERIALEN
WAAR EN WANNEER JE MAAR WILT
De bouw verandert snel en als bouwer
verander jij mee. BMN Bouwmaterialen
ondersteunt je daar volledig bij. Met de beste
service, juiste voorraad, flexibele logistiek en
vakkundig advies. En met bijna 80 vestigingen
in Nederland zijn we altijd bij jou en jouw
opdrachtgevers in de buurt. Snelle levering
waar en wanneer je maar wilt doen we.

Voor al uw schilderwerk & beglazing

Industrieweg 7 5262 GJ

Vught

Voor al uw schilderwerk & beglazing

Voor al uw schilderwerk & beglazing

073-6563746
Industrieweg 7 5262 GJ

Industrieweg 7 5262 GJ

Vught

Vught

www.vdbruggen.nl
073-6563746
073-6563746

Beste service

Flexibele logistiek

Juiste voorraad

Vakkundig advies

BMN I Nijmegen I Energieweg 26 I T 024 371 81 00 I E nijmegen@bmn.nl

www.vdbruggen.nl

www.vdbruggen.nl
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CPO: begeleiden
en bouwen hand
in hand
Een schoolgebouw dat omgetoverd
wordt tot appartementen. Of een aantal
burgers dat gezamenlijk eigen woningen
laat bouwen. Het zijn voorbeelden van
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waar Van Herpen veel
voor wordt gevraagd.

Nauwe betrokkenheid
Nieuwbouw, CPO en Van Herpen passen goed
bij elkaar: samen met bewoners hun persoonlijke
woonwensen realiseren. Daarnaast wordt Van
Herpen vaak gevraagd voor transformatieprojecten omdat we specialist zijn in de combinatie van
nieuwbouw en renovatie. Onze jarenlange ervaring met onderhoud draagt hier ook aan bij.
Van oudsher sluit Van Herpen aan bij de wensen
van de opdrachtgever. CPO is bij uitstek een
manier van bouwen waar de toekomstige bewoner nauw bij betrokken is. Daarom participeren
we graag in CPO. Dat doen we door het bouwen
hand in hand te laten gaan met begeleiden en
gidsen van de toekomstige bewoners.

Jeroen Korsten, Projectleider
“Samen met de opdrachtgever bekijken wat we kunnen doen
voor het gestelde budget en hoe we dit het beste in kunnen vullen.
Advies, transparantie, eerlijk en oprecht. Daar staan we voor!”
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Meike Brons-van Herpen, Kopersbegeleidster
“Samen met de bewoners en/of kopers hun persoonlijke
woonwensen realiseren. Dat is hetgeen waar ik me dagelijks
voor inzet. Denken in problemen doen we niet, wij denken in
oplossingen. Daar zijn we sterk in!”

Bewoner aan het woord:

“Over de kopersbegeleidster en de
uitvoerder ben ik hartstikke tevreden. Alle
medewerkers van Van Herpen zijn fijne
mensen. Kom als we klaar zijn nog maar
een keer op de koffie. Wel doen hè! Jullie
zijn van harte welkom”
(Project: nieuwbouw 15 CPO-woningen Drunen)

Vinkenveld 6
5249 JP Rosmalen
073-5219106
www.pielsbv.nl
info@pielsbv.nl

• Loodgieterswerken
- riolering
- gas en water
- sanitair
• Verwarmingsinstallaties
- aanleg en onderhoud
• Warmte-terug-winning

Piels BV is een middelgroot technisch
installatiebedrijf in Rosmalen.
We zijn al meer dan 50 jaar groots op
het gebied van utiliteit, nieuwbouw- en
renovatieprojecten, onderhoud van CV en
loodgieterswerk, zowel voor bedrijven als
particulieren.
Piels BV te Rosmalen… meer kwaliteit,
meer aandacht, meer service!
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Dennis van de Hurk, Uitvoerder
“De klantgerichte manier van bouwen is
sterk aanwezig bij Van Herpen. Flexibiliteit,
kwaliteit en vakmanschap zijn woorden die
zeker passen bij Van Herpen”
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Bewoner aan het woord:

“Het bouwen van een
huis is een hele klus. Toch
wil ik aangeven dat jullie
nazorg zeer correct is.
Hiermee maken jullie het
verschil voor mij”
(Project: nieuwbouw 3 watervilla’s Alblasserdam)

Klantgericht en toegankelijk
Kopersbegeleidsters vormen het aanspreekpunt voor
bewoners en zijn de schakel naar uitvoerder en projectleider. Zij geven de mogelijkheden aan, de prijzen en
alles wat verder relevant is. Ook leiden ze informatiebijeenkomsten en denken ze graag mee over inrichting
van de woning. Klantgerichtheid en toegankelijkheid
zijn onze uitgangspunten.
De procescoördinator is aanspreekpunt voor bewoners,
architect en projectleider inzake alle proceskwesties.
Denk aan de afhandeling van zaken rond startersregelingen en de Woningborg-regeling.

Dé partner voor zonnepanelen en elektrawerk in CPO Projecten
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Kees Bouwman, Uitvoerder
“Dat de opdrachtgevers en bewoners
tevreden zijn bij oplevering is voor ons
het belangrijkste. We werken echt al
heel lang voor sommige relaties. Dat
zegt iets over hoe dat we het doen.
Daar mogen we trots op zijn.”
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Onze eigen timmerfabriek
We durven wel te beweren dat u ze nergens beter krijgt. De hoogwaardige producten die
onze vaklieden maken in de eigen timmerfabriek. Kom gerust een kijkje nemen!

“Un goei stukske hout”
‘Kwaliteit leveren kan alleen met un goei stukske hout’, is
het motto van de vaklieden in onze eigen timmerfabriek.
Bij de inkoop van de verschillende houtsoorten zetten zij
hun deskundigheid over de toepassing van materialen
in.

We maken kozijnen, ramen, deuren en prefabelementen, zoals dakkapellen, rekwerken, gootrekken en
diverse aftimmerconstructies. Deze worden op de bouw
gebruikt. Ook produceren we bouw- en gevelelementen
voor derden. Onze timmerfabriek is KOMO gecertificeerd.

Vanaf onze oprichting in 1994 vaste zakenpartner!

MI NIEU
DD W
EL BIJ
KO
OP

ReKo Houtbewerkingsgereedschappen BV en Gebr. van Herpen
BV zijn vanaf het eerste uur nauw met elkaar verbonden. Al meer dan 25
jaar zorgen wij ervoor dat de machinale timmerindustrie optimaal
functioneert door de juiste adviezen die aansluiten op de wensen van de
klant. Door de jaren heen zijn er vele obstakels overwonnen en is er een
ware familieband gecreëerd.
ReKo Houtbewerkingsgereedschappen BV zorgt voor een
optimaal rendement van de houtbewerkingsmachines. De huidige markt
vraagt naar een hoogwaardige kwaliteit en is het comfort van de consument
de norm.
De kwaliteit van het eindproduct behalen we tezamen met Zuani
SRL. Wereldwijd zijn zij een van de grote spelers op de markt. Mede hierdoor
luidt ons motto: “Wij kennen uw probleem niet, maar wel zijn oplossing!”
Biestkampweg 29
5249JZ – Rosmalen
Tel : 073-6450072
www.reko-nuland.nl
info@reko-nuland.nl

Postbus 90
5390 AB - Nuland
Fax : 073-6450073

ReKo Houtbewerkingsgereedschappen BV

PUUR.
-collectie

Beesdseweg 2
4104 AW Culemborg
Telefoon (0345) 51 20 20
middelkoopculemborg.nl

PUUR is een exclusief keukenmerk, ontworpen
door Nederlandse topdesigners. Met liefde voor
het vak en oog voor detail hebben zij een uniek
concept neergezet, dat wij geheel op maat voor
u uitwerken.
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Snel en in eigen beheer
Kwaliteit in eigen hand, dat is een groot voordeel van
een eigen timmerfabriek. Daarbij beheersen we het
volledige proces, van inmeten, uittekenen tot produceren en plaatsen. Ook dat is kwaliteit in eigen hand
houden. We kunnen bovendien extreem snel schakelen
en bijvoorbeeld kozijnen binnen een week leveren. De
grote flexibiliteit bij bouw- en renovatieprojecten geeft
onafhankelijkheid in de planning. Dat is een groot goed
en een belangrijk element van onze klantgerichtheid.

Twan van de Elzen, Hoofd timmerfabriek
“Een ouderwets familiebedrijf waar mensen werken met hart voor de zaak.
Van Herpen is een prachtig bedrijf waar kwaliteit vanzelfsprekend is”

Wilco Valentijn, Werkvoorbereider timmerfabriek
“Het is fantastisch om te zien dat we kozijnen leveren van zeer
hoogwaardige kwaliteit. Doordat we ze zelf inmeten, produceren en ook
plaatsen hebben we het gehele traject in eigen hand.”
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Bewoner aan het woord:

“De deur gaat open en
de voorbereiders van Van
Herpen bereiden de weg
voor een ouverture van een
team dat een prachtige
symfonie gaat spelen.
Wat een team en wat
een orkest onder leiding
van de krachtige dirigent.
Hij overziet wanneer het
orkest bijgestuurd moet
worden. Geeft de juiste
toonhoogte aan en zorgt
ervoor dat iedereen zich
aan de partituur houdt.
Deze uitvoerder/maestro
verdient met afstand de titel:
“begenadigd dirigent” met
een uitzonderlijk gevoel voor
finesses en punctualiteit.
Wij danken dit orkest voor
hun prachtige, krachtige,
stralende en allesomvattende
muzikale uitvoering en zullen
nog vaak aan ze terugdenken
als ze elders weer een uniek
concert ten gehore geven en
wij weer gewoon de pollepel
in onze residentie hanteren.
Het was een streling voor het
oor en het oog, jullie te horen
en zien spelen. Muzikanten
en solisten van Van Herpen
bedankt!”
(Project: renovatie 114 woningen Boxmeer)
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Mathijs Raaijmakers, Calculator/Projectleider
“Van Herpen is een bedrijf dat betrokken is bij
zijn medewerkers. Al meerdere malen zijn we
met z’n allen wezen skiën, jubilarissen worden
in het zonnetje gezet en elke bouwvak en kerst
vieren we uitgebreid met elkaar. Dat zorgt
voor een goede interne sfeer en dat merk je
dan ook goed op de werkvloer”

Duurzaamheid op alle
fronten
Duurzaamheid is op alle fronten een uitgangspunt van Van Herpen. Dat geldt voor
de relatie met opdrachtgevers, de eigen
financiële positie maar ook vakinhoudelijk.
De schat aan ervaring met duurzame bouw
delen we graag.
We werken met veel vaste klanten in en buiten ons werkgebied, er is dus continuïteit in opdrachtgevers. Ook
financieel zijn we toekomstbestendig. Van Herpen is een
gezond bedrijf, daardoor kunnen we blijven doen waar
we goed in zijn: bouwen, renoveren en onderhouden.
We streven er bovendien naar om zo duurzaam -energiezuinig en luchtdicht- mogelijk te bouwen. Ons eigen
kantoor is duurzaam gebouwd. We gebruiken geen
gas, want de vloer wordt gekoeld en verwarmd door
een warmtepompinstallatie, en de verlichting werkt via
sensoren. Onze ervaring met duurzame bouw brengen
we graag over aan onze opdrachtgevers. Onze transportmiddelen zijn duurzaam en beperkt in uitstoot. Wij
geven hier graag het goede voorbeeld.

houten trappen

op maat voor u gemaakt
nieuwe trap in uw nieuwBouwwoning

!

nieuwe trap wegenS verBouwing
vaSte trap naar de zolder
in vele houtSoorten
in SerieS oF enkelStukS
van klaSSiek tot modern
ShowroomBezoek op aFSpraak
trap door onze ervaren medewerkerS geplaatSt
trappen- en timmerbedrijf k. van Sambeek Bv
veldweg 7 - 5447 Bh rijkevoort
tel : (0485) 37 12 65 - Fax : (0485) 37 17 23
info@kvansambeektrappen.nl - www.kvansambeektrappen.nl

20927
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Vakmensen
over de vloer
De specialist in cementdekvloeren
en lichte bedrijfsvloeren.

www.nelissenvloeren.nl

Het Geffens Veld 8a • 5386 LL Geffen
T 073 5320394 • E info@nelissenvloeren.nl

CE- gecertificeerd & gespecialiseerd in:
• Het vervaardigen en monteren van lichte tot
middelzware staalconstructies.
• Het leveren en monteren van trappen en hekken in
de meest uiteenlopende vormen en uitvoeringen.
• Het renoveren, wijzigen dan wel aanpassen van
bestaande staalconstructies behoort eveneens tot
de mogelijkheden.
• Staalconstructies voor machine- en apparatenbouw.

Cereslaan 13
5384 VT Heesch
T 0412-459400
www.mostako.nl
staalbouw@mostako.nl

Bouwbedrijf Gebroeders van Herpen BV
Bosschebaan 84
5384 VZ Heesch
Postbus 22
5384 ZG Heesch

• 62903 • www.jsnederland.nl

T (0412) 45 12 08
E info@herpenbouw.nl
I www.herpenbouw.nl

