
SERVICE & ONDERHOUD

Service & Onderhoud bij Burgland Bouw
Burgland Bouw biedt ook Service & Onderhoud aan.
Met dezelfde daadkracht en deskundigheid als
waarmee wij bouwen, zorgen wij voor 100%
betrouwbaar planmatig onderhoud van uw panden.
Dat levert u de comfortabele zekerheid op dat uw
panden in conditie blijven, zonder onaangename
financiële verrassingen. 

Bouwen is ook: vooruitkijken
Burgland Bouw bouwt met het oog op morgen. Onze
gebouwen moeten lang blijven staan. Zo kunnen de
gebruikers er lang van genieten: er jarenlang prettig in
wonen, werken, sporten of winkelen. Vanuit dat
oogpunt bezien, is het vanzelfsprekend dat wij graag
ook na oplevering betrokken blijven bij een gebouw.
Met Service & Onderhoud van Burgland Bouw bent u er
zeker van dat de kwaliteit en conditie van uw gebouw
gewaarborgd blijft.

Schakelt u Burgland Bouw in
voor uw onderhoud, dan hebt u er

geen omkijken meer naar.

Meerjarig of op afroep
Kiest u ervoor om Burgland Bouw in te schakelen voor
het onderhoud van uw pand, dan kunt u met ons een
meerjarig onderhoudscontract afsluiten. Kiest u voor
onze service op afroep, dan zijn wij altijd bereikbaar voor
kleine en grote, incidentele reparaties aan de panden.
Met de snelle. flexibele en adequate aanpak die u van
ons gewend bent. Beide vormen bieden u extra
zekerheid! Welke vorm het beste bij uw situatie past,
komen we uiteraard graag met u bespreken. 

Meerjarig onderhoudscontract
In financieel en technisch opzicht is een meerjarig
onderhoudsplan optimaal voor uw panden. U sluit een
contract voor een bepaalde periode met ons af. In die
periode bieden wij het totaalonderhoud aan, dat we
exact afstemmen op uw wensen en behoeften. We
maken hier uiteraard van tevoren heldere afspraken
over. Als wij het onderhoud op ons nemen, bent u er
zeker van dat we het onderhoud uitvoeren volgens de
voorschriften van de fabrikant. Daarmee bent u ook
verzekerd dat u, mocht het nodig zijn, aanspraak kunt
maken op de garantie. Bovendien werkt onderhoud
uiter-aard preventief.

www.burglandbouw.nl



SERVICE & ONDERHOUD

Eigen en ander vastgoed
Service & Onderhoud bieden we uiteraard aan voor de
panden die we zelf hebben gebouwd. Deze kennen we
immers door en door. we kennen de kwaliteit en weten
wat er nodig is om het in topconditie te houden. Ook
vastgoed dat wij niet zelf hebben gebouwd nemen wij
in onderhoud. Dan starten we met een nulmeting om
de conditie te inventariseren. U krijgt dan van ons een
heldere opnamen van de staat van uw pand en de
werkzaamheden die nodig zijn.

Ook de kleinere klussen
Burgland Bouw zou Burgland Bouw niet zijn als we u
niet compleet zouden willen ontzorgen. Ook bij uw
kleinere projecten zijn we u graag van dienst. Staat er
een kleine verbouwing of aanpassing op stapel, denkt u
aan uitbouwen of andere verandering? Laat het ons
weten, als allround bouwer met scherp oog voor details
zijn we óók de aangewezen partij voor kleinere
verbouwplannen.

Onderhoud is ook een kwestie van
goede planning. Die kunt u
gerust aan ons overlaten.

Interesse?
Neem dan contact op met Dennis Bisseling, (0488) 41
72 40. Eén vertrouwd aanspreekpunt; hij plant ons team
Service & Onderhoud in. Wel zo prettig, wel zo duidelijk!

Woningen en appartementengebouwen

Bedrijfspanden en winkels

Sport & recreatie

Utiliteitsgebouwen

Zorg & onderwijs

Service & Onderhoud bieden we aan bij:

www.burglandbouw.nl


