In sneltreinvaart
van oud naar nieuw
Planmatig onderhoud en renovaties bergingen

Bekijk onze timelapse op www.prefab-houtbouw.nl/houtbouw/bergingen/renovatie

Sterk samenspel
Bergingen van De Groot Vroomshoop Houtbouw

en modulair- is de korte bouwtijd en mogelijkheid

lenen zich niet louter voor nieuwbouwprojecten.

tot een gefaseerde aanpak. Dat beperkt de overlast

Ook in renovatieprojecten vinden ze gretig aftrek.

voor bewoners en hun omgeving tot een minimum.

Wij leveren totaaloplossingen. Van sloop-, grond-,
riolerings-, straatwerk en elektra tot fundering,

In renovatieprojecten is een goede samenwerking

levering en montage van nieuwe bergingen en

tussen alle betrokken partijen essentieel. Wij hebben

aanverwante producten. Desgewenst regelen we

ons bewezen als prettige samenwerkingspartner

tijdelijke opslagmogelijkheden voor de bewoners.

waar u op kunt bouwen. Benieuwd naar ons plan

Voordeel van onze manier van bouwen -prefab

van aanpak?

Het betere werk
In renovatieprojecten bieden de bergingen van De Groot Vroomshoop uitkomst.
Dit kunnen we voor u betekenen:

Inventarisatie van de huidige situatie. Is er asbest

Afsluiten elektra en waterleidingen. Vervolgens

aanwezig, kunnen we fundering hergebruiken,

slopen en afvoeren van de oude bergingen.

zijn er privéaanbouwen aanwezig, kunnen we
de locatie van de bergingen verbeteren?

Plaatsen nieuwe funderingen met daarop de
nieuwe bergingen. De bergingen zelf worden

De opdrachtgever begeleiden in het informeren

volledig geprefabriceerd in onze fabriek in

van de bewoners over de plannen via nieuws-

Vroomshoop. Op de bouwplaats is het een

brieven of een bewonersavond en mogelijke

kwestie van assembleren, waardoor de bouw-

plaatsing van een proefberging om de nieuwe

tijd en overlast zo kort mogelijk zijn.

situatie te ervaren.
Straatwerk herstellen of vernieuwen en aan Engineering van nieuwe bergingen,

sluiting door een installateur op het elektranet

poorten en schuttingen.

en de buurtverlichting.

Regelen benodigde vergunningen voor de

De berging wordt helemaal gereed opgeleverd

sloop, maar ook voor inzet van een kraan of

met de bijbehorende sleutels in het slot.

benodigde wegafzettingen.

Het bieden van tijdelijke opslagmogelijkheden
voor eigendommen van bewoners in bijvoorbeeld

’Wij zijn ons ervan bewust dat
elke bewoner een klant van onze

noodcontainers.

opdrachtgever is. Wij koersen op
een strakke planning’

De te nemen stappen

Offertefase

Contractvorming

Tekenen voorbereidingsfase

Plaatsen
proefberging

Productiefase

Sloop-,
grond- en
straatwerk

Montagefase

’Wij houden de snelheid in uw project en realiseren 20 bergingen per dag’

Oplevering
en nazorg

In teamverband
Om de renovatie van de bergingen tot een

• Productieleider: stuurt de productie aan,

succes te maken is goede samenwerking een

zodat de bergingen en aanverwante producten

vereiste. De Groot Vroomshoop werkt vanuit

volgens de gestelde kwaliteit op het juiste moment

het oogpunt van efficiency samen met regiogebonden bouwpartners. Deze bouwpartners

gemaakt en geleverd worden.
• Sloop- en grondwerker: zorgt voor het slopen

- vaste relaties - vormen het verlengstuk van

en afvoeren van de oude bergingen en voert

ons bedrijf. Zij werken volgens onze kwaliteits-

het grondwerk, het stellen van de funderingen

normen en montagehandleiding. Maak kennis
met het renovatieprojectteam:

en het straatwerk uit.
• Montageploeg: verzorgt de assemblage
en opbouw van de nieuwe bergingen en

• Projectleider: is verantwoordelijk voor

de poorten en schuttingen.

realisatie van het project binnen de gestelde

• Installatiebedrijf: de ’huisinstallateur’ regelt

eisen ten aanzien van tijd, geld, kwaliteit en

af- en aansluiting van stroom en water in de

(veiligheid voor de) omgeving.

bergingen.

• Werkvoorbereider/tekenaar: verzorgt de
engineering, werkt de productietekeningen
en detaillering uit en coördineert - in samenwerking met de projectleider - de voorbereiding van het project.

Onze garanties

Referentieprojecten

Wij verbeteren onze productieprocessen continu.

Wij zijn trots op onze projecten. Indien gewenst maken we

Dat betekent dat wij daadwerkelijk maat werk

een afspraak om er een aantal te bekijken. We werken in

kunnen bieden in seriematige productie, tegen

heel Nederland dus er is altijd wel een referentieproject in

concurrerende prijzen. Wij bieden duurzame

uw omgeving! Wij hebben al renovatieprojecten gerealiseerd

kwaliteitsproducten, die gegarandeerd jaren

in samenwerking met o.a. Woningstichting Den Helder,

meekunnen. Wij verstrekken bij bergingen een

Woningcorporatie BrabantWonen, Woningcorporatie Vivare,

garantie.

Woningcorporatie De Alliantie, Stek Wonen en Elan Wonen.
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Meer weten?
www.prefab-houtbouw.nl/houtbouw/bergingen/renovatie

Wij bouwen bewust met hout

