Aannemingsbedrijf Weijermars bv is een in 1928
opgericht allround onderhoud en renovatiebedrijf
dat actief is in de bouwsector. In samenwerking
met onderaannemers en eventueel ingenieurs- en
architectenbureaus worden projecten uitgevoerd
voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers zoals
industrieën, woningbouwverenigingen, pensioenfondsen, bejaardencentra, ziekenhuizen, bedrijven,
vastgoedbeheerders en beleggingsmaatschappijen.
Iedere dag zijn onze medewerkers actief om zorg
te dragen voor goede uitvoering van verschillende
onderhoud- en renovatiewerkzaamheden in Twente.
Daarbij bent u altijd verzekerd van één aanspreekpunt. En in de praktijk blijkt dat wel zo praktisch!

DOORDACHTE
BUDGETTERINGSCALCULATIES EN
ONDERHOUDSPLANNINGEN
Weijermars is perfect in staat u
adequaat te adviseren en bij te
staan bij het opstellen van budgetteringscalculaties en onderhoudsplanningen. Onderhoudsinspecties kunnen wij middels
een duidelijk en helder contract
voor u uitvoeren. Bij het opstellen van ‘open calculaties’ voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden worden de overhead percentages in overleg
met u vastgesteld. Door ons zelf uitgebrachte adviezen en uitvoeringsvoorstellen m.b.t. de uitvoering van
diverse werkzaamheden zijn uiteraard kosteloos.

EEN PRIMA REPUTATIE
OPGEBOUWD
Wij beschikken over vakkundig personeel dat kan
bogen op de nodige kennis en ervaring in de onderhoudswereld. Flexibel werken is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Wij trachten ons altijd aan
te passen aan de wensen van onze klanten. Overleg

DAAG ONS GERUST UIT!

is hierbij van een bijzonder groot belang. Weijermars

Of het nu gaat om onderhouds-

gaat altijd voor kwaliteit, een optimale dienstver-

werkzaamheden, het aansturen

lening, duidelijke afspraken en onze medewerkers

van een onderaannemer of een

beschikken over het VCA certificaat.

complete renovatie: Weijermars staat altijd garant
voor een gedegen bedrijfsvoering. In Twente zijn
we al meer dan 80 jaar actief. Vanzelfsprekend
is er sinds die tijd veel veranderd. Materialen zijn
moderner geworden, machines geavanceerder en
wettelijke en maatschappelijke normen steeds
strenger. Onze denk -en werkwijze is echter niet
gewijzigd. Afspraak = afspraak bij Weijermars. We
streven altijd naar een correcte uitvoering, een
strakke planning en een concurrerende prijs. Daag
ons gerust eens uit.

WE HEBBEN HEEL
WAT IN ONZE MARS:
Technische adviezen / Troubleshooting
Gebouwinspectie
Onderhoudsadviezen c.q. meerjarenplanning
Renovatiewerken
Klein- en groot onderhoud
24-uurs service
Brandpreventie
Geluids- en thermische isolatie
Schadeherstel / schademanagement
Verder o.a.:
- Uitbreidingen van gebouwen
- Keukenvervanging (zorg, industrie)
- Vloer renovatie c.q. vervanging
- Complexmatig groot onderhoud
- Woningrenovatie
- Wandsystemen
- Systeemplafonds
- Kozijn- en gevelsystemen
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