Project informatie
Het Project
Aannemersbedrijf De Bruijne B.V. ontwikkelt aan de Smithilseweg vier
levensloopbestendigewoningen en zes 2 onder 1 kap woningen op ruime kavels van ca. 410
m2. De achtertuinen bevinden zich op het zuiden, terwijl er aan de voorzijde voldoende plek
is voor parkeermogelijkheid op eigen terrein. Door de bedrijfsverplaatsing van
aannemersbedrijf de Bruijne is het mogelijk dit gebied te ontwikkelen voor bovengenoemde
woningen.
De woningen worden gebouwd onder het garantie keurmerk van Woningborg. Voor verdere
informatie kunt u terecht op de website www.woningborggroep.nl.
De Aannemer
Aannemersbedrijf De Bruijne BV. bestaat 180 jaar. Het is een familiebedrijf, dat inmiddels
wordt geleid door de vijfde generatie. In 2016 heeft De Bruijne BV de koninklijke
onderscheiding “Hofleverancier” ontvangen. Sinds de oprichting is Aannemersbedrijf De
Bruijne BV gevestigd op deze locatie in Hellevoetsluis.
Met een 30-tal vaste medewerkers vormen wij een middelgroot aannemersbedrijf, dat actief
is op een breed terrein: nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud.
Wij werken in opdracht van bedrijven, particulieren, overheden en woningbouwcorporaties.
Aannemersbedrijf De Bruijne BV is lid van BouwNed en Woningborg. Een extra garantie op
kwaliteit.
Bouwen blijft bouwen. Maar ook in de bouwsector staat de tijd niet stil. Zo veranderen
bouwstijlen, technieken, materialen, bouwbesluiten en andere regels. Ook de wensen van
onze opdrachtgevers veranderen voortdurend. Bouwbedrijven veranderen mee. Een
modern bouwbedrijf als Aannemersbedrijf De Bruijne BV is niet langer meer uitsluitend
actief als uitvoerende partij. Wij fungeren als bouwpartnet. Een partij die meedenkt,
initieert, innoveert en regisseert. Met ervaring en vakmanschap als basis heeft
Aannemersbedrijf De Bruijne BV zich ontwikkeld tot een zelfstandige bouwer, actief op een
breed terrein.
Totaalproces
Bouwen is een tak van sport, waar vakmanschap nog wordt gewaardeerd. Maar bouwen
gaat om meer dan vakmanschap alléén. Bouwen vraagt om efficiency en aandacht voor
innovatie en duurzaamheid. Bouwen vraagt om een klantgerichte benadering, in de woningén utiliteitsbouw. Het is een totaalproces, startend bij de initiatieffase en eindigend bij
beheer en onderhoud. Daarbij is het van essentieel belang om voortdurend na te denken
over mogelijkheden voor efficiency en kwaliteitsverbetering.
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DE DRIE PIJLERS VAN ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE
Betrouwbaarheid
Wij zien een heldere en strakke organisatie van het bouwtraject en een zorgvuldige
communicatie met de opdrachtgever als vereisten om een kwalitatief hoogwaardig product
te leveren.
Professionaliteit
Nieuwbouw, renovatie, afbouw of onderhoud, het zijn de mensen die ’t verschil maken. Wij
koesteren het vakmanschap en enthousiasme van onze medewerkers om vanuit eigen
initiatief en verantwoordelijkheid bij te dragen aan een goed eindproduct.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Wettelijke regels en maatschappelijke normen vormen het uitgangspunt van ons handelen.
Daarnaast besteden wij aandacht aan mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen,
waaronder energiebesparing, het gebruik van alternatieve energiebronnen of
milieuvriendelijke materialen. Waar mogelijk dragen wij alternatieven aan. Aspecten als
gebruiksgemak, comfort, gezondheid, toekomstwaarde, veiligheid en flexibiliteit worden
door ons als vanzelfsprekend in overweging genomen bij het voorbereiden en uitvoeren van
bouwplannen. Dit resulteert immers in een aangenaam werk- en verblijfsmilieu voor onze
klanten.

Voor verdere informatie kunt u op onze website terecht ; www.debruijnebv.nl
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