Trots, betrokkenheid en passie. Dat kenmerkt ons familiebedrijf.
We combineren 140 jaar ervaring met een eigentijdse, duurzame
bedrijfsfilosofie en zorgen zo voor een optimaal bouwproces en een
veilige en gezonde werkomgeving op onze bouwplaatsen.

www.stijlvolbouwkundig.nl

Kernwaarden
Stijlvol
Bouwkundig
Stijlvol en Bouwkundig. In ons familiebedrijf
zijn deze begrippen onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Stijlvol, omdat we oog hebben voor detail, zowel in de gebouwen als in de samenwerking. Bouwkundig, omdat dat de kern raakt van ons werk: vakkundig bouwen vanuit een totaalverhaal. Met oog
voor de techniek én voor het proces eromheen. Dat geeft onze opdrachtgevers rust. En het stelt ons
in staat onze kennis maximaal in te zetten.
Voor ons is bouwen een samenspel. Een coalitie tussen opdrachtgever, ontwerpers, adviseurs en
bouwers. Wij pakken de regierol en nemen de tijd voor verdieping. Want bouwen is als een maatkostuum: wat heeft de opdrachtgever voor ogen? Wat betekent bouwen voor de omgeving? En hoe
kunnen we dit samen realiseren? Niet voor niets zijn we flexibel in onze aanpak. En nemen we vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid. Wat we beloven, maken we waar.

“Een strakke organisatie, korte lijnen, hoogstaande kwaliteit en grote persoonlijke betrokkenheid. Met deze ingrediënten maakt Kuijpers Stijlvol Bouwkundig van elk project
een succes en weten zij verwachtingen te overtreffen. Niet voor niets zijn ze al meer
dan twintig jaar onze vaste partner voor bouwzaken.”
Alexander van de Pol, Pol Heteren
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Vakkundig

Procesbeheersing

Wij hebben verstand van bouwen en

Wij beheersen het bouwproces van

alles wat daarbij komt kijken.

A tot Z. Onze opdrachtgevers en hun
adviseurs krijgen wat ze in gedachten
hebben en soms zelfs meer.
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Flexibel

Verantwoordelijk

Elke opdrachtgever is anders. En

We denken mee én weten hen pos-

ieder project is anders. Gelukkig

itief te verrassen. Altijd vanuit ons

maar! Want daar ligt onze kracht.

motto: afspraak is afspraak. Daar
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mogen klanten ons aan houden.
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Familiebedrijf

Stijlvol Bouwkundig

Trots, betrokkenheid en passie.

Stijlvol, omdat we oog hebben voor

Dat kenmerkt ons familiebedrijf.

detail, zowel in de gebouwen als in de

We combineren 140 jaar ervaring

samenwerking. Bouwkundig, omdat dat

met een eigentijdse, duurzame

de kern raakt van ons werk.

bedrijfsfilosofie.

Bekijk voor meer informatie op onze website www.stijlvolbouwkundig.nl

Poort van Midden Gelderland Oranje 3
6666 LV Heteren

info@stijlvolbouwkundig.nl

026 47 90 450

