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Een korte introductie
Bouwbedrijf De Graaf is een allround bouwbedrijf. Er wordt zo
divers gebouwd dat wij voor iedereen een oplossing hebben. Het
resultaat van enthousiaste en deskundige medewerkers binnen
het bedrijf.
Juist de opdrachten die niet onder de 'standaardopdrachten'
vallen vinden wij een uitdaging. Wij zorgen voor een perfecte
harmonie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het
bouwproject. Van opdrachtgever tot timmerman, van opzichter
tot architect. Ervaar gewoon onze werkwijze voor zowel klein
onderhoud tot grote bouwprojecten.

Veilig Wonen
Bouwbedrijf De Graaf is een officieel erkend PKVW-bedrijf ofwel
Politiekeurmerk Veilig Wonen-bedrijf. Wij zijn sinds jaren het
aanspreekpunt voor bewoners in de regio bij inbraakpreventie.
Naast het aanbrengen van het juiste hang- en sluitwerk,
verzorgen wij ook advies, controle en tips om preventief inbraken
te voorkomen. Neem contact op om uw woning te laten
controleren op de kwaliteit van uw hang- en sluitwerk alsmede
aanvullende preventieve inbraaktips.

Vitaal zorgeloos wonen
Bouwbedrijf De Graaf heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld
tot een specialist in het aanpassen van woningen voor ouderen.
Het regeringsbeleid richt zich meer op het zelfstandig wonen van
ouderen. Wij hebben de expertise om woningen aan te passen
voor ouderen die langer zelfstandig blijven wonen. Zo verrichten
wij werkzaamheden als:
handgrepen en steunen in badkamers, toiletten en op plaatsen
in de woning waar het nodig is
vloeren egaliseren ter voorkoming van vallen
aangepaste keukens, toiletten, badkamers
het installeren van trapliften.
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Kantoren

Verbouw

Nieuwbouw

Badkamers

Kwaliteit leveren en service verlenen kosten tijd. Dankbare tijd.
Bouwbedrijf De Graaf is aangesloten bij een aantal brancheorganisaties. Deze organisaties zorgen
voor een externe kwaliteitsbewaking van ons bedrijf. Minimaal jaarlijks zorgen wij samen met onze
brancheorganisaties dat onze kwaliteit van werkzaamheden, onze wijze van communiceren
alsmede onze klachtenprocedure keer op keer worden geoptimaliseerd. Waar gewerkt wordt,
worden fouten gemaakt. De kracht ligt hem er in om fouten te voorkomen en als ze toch zijn
gemaakt, deze vakkundig te herstellen.
Gelukkig besteden wij veel aandacht aan een duidelijke communicatie richting onze particuliere en
zakelijke opdrachtgevers. Ook zijn onze dagelijkse werkzaamheden van een kwaliteit die wij en
onze opdrachtgevers nastreven. Dit resulteert in een hoog klanttevredenheidsniveau. Ons
bestaansrecht hebben wij sinds 1924 dan ook te danken aan een constante kwaliteit van onze
werkzaamheden. Dagelijks hebben de directie en onze medewerkers aandacht voor mooi en goed
werk.
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Wat verstaan wij onder
'Groen Ondernemen'?

Dakkapellen

Kozijnen

Energiebesparing

Als Bouwbedrijf De Graaf verstaan wij onder 'groen ondernemen'
het als bedrijf houden aan duurzaam en milieuvriendelijk
ondernemen en onze opdrachtgevers ook alternatieven laten zien
naast de traditionele bouwwerkzaamheden.
Binnen ons bedrijf houden wij nadrukkelijk rekening met groen
ondernemen. Dit uit zich bijvoorbeeld in een efficiënt inkoopbeleid. Zo richt Bouwbedrijf De Graaf zich op een verantwoorde
keuze van materialen. Daarnaast zorgen wij voor elke opdracht
voor een effectieve levering, zodat er geen onnodige restmaterialen over blijven. Op een ander vlak richten wij ons ook op meer
digitaal werken, waardoor ook op kleine schaal intern aandacht is
voor groen ondernemen.
Binnen onze adviezen aan potentiele opdrachtgevers wijzen wij
ook op alternatieve bouwmethoden en mogelijkheden om als
particulier of zakelijke opdrachtgever duurzamer om te gaan met
onroerend goed. Wij zijn actief betrokken bij Platform31, een
initiatief om groen bouwen nadrukkelijk onder de aandacht te
brengen binnen ons netwerk. Voor onze opdrachtgevers betekent
dit dat er een gedegen advies voorhanden is om ook aandacht te
hebben voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen bij het
gebruik van water, gas en electra. Zo plaatsen wij met grote
regelmaat energie- en kostenbesparende CV-ketels en zonnecollectoren / panelen. Allemaal voorbeelden dat Bouwbedrijf de
Graaf actief is binnen het groen ondernemen, duurzaam bouwen
en energiebesparende oplossingen.

Contactgegevens

VVE Beheer

Bouwbedrijf De Graaf B.V.
Julianaweg 20
2572 BC Moerkapelle
Tel: 079-5931240
Fax: 079-5932391
E-mail: info@bouwbedrijfdegraaf.nl
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