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Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein BV
Bilthovens Bouwbedrijf Larenstein BV is gevestigd in Bilthoven en richt zich zowel op de zakelijke als op de particuliere
markt. Door onze jarenlange ervaring kennen wij onze
materialen en produkten door en door.
Bilthovens Bouwbedrijf Larenstein BV wil haar klanten graag
dezelfde service bieden zoals wij die zelf ook zouden willen
ontvangen. Bij ons zijn respect en goede omgangsnormen
vanzelfsprekend.
Wij werken zo snel, goed en schoon mogelijk en voeren het
afval zelf af. Tevens kunt u bij ons terecht voor advies. Heeft
u na het lezen van onze folder nog vragen, kijk dan even op
www.bouwbedrijflarenstein.nl of neem gerust contact met
ons op.

De deur staat altijd open
Bilthovens Bouwbedrijf Larenstein BV uit Bilthoven is een
typisch voorbeeld van een no-nonsens bedrijf. Hard werken
is het credo en dat doet iedereen binnen de organisatie.
Echte doeners die van aanpakken weten en zich het vuur uit
de sloffen lopen om het de klant naar de zin te maken.
Verstand van bouwen hebben spreekt voor zich. De jarenlange ervaring van de medewerkers staat voor u gelijk aan
vakmanschap, kwaliteit en service.
Kennis, ervaring en inzet: dat zijn de belangrijkste pijlers van
ons bedrijf, dat voornamelijk werkt in Utrecht en omgeving.
Nagenoeg alle werkzaamheden worden in eigen beheer
uitgevoerd en waar nodig worden onderaannemers ingeschakeld. Dat betekent voor u dat iedere opdracht door het
bedrijf kan worden uitgevoerd. De particulier die een nieuw
kozijn nodig heeft, is hier net zo welkom als een ondernemer die toe is aan een nieuw bedrijfspand. Wie onverhoopt
verlegen zit om een stukje hout of een zak cement, kan
terecht in de werkplaats, waar u als klant nooit tevergeefs
zal aankloppen.

-1-

Bouwen is en blijft mensenwerk.
Dit komt dagelijks tot uitdrukking binnen ons bedrijf, waar we de persoonlijke benadering
hoog in het vaandel hebben staan. Een goede communicatie, respect voor uw wensen en
uw budget, leiden in alle gevallen tot een product op maat voor u. Niet alleen in de nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden, maar ook wanneer het gaat om verbouwingen,
onderhoud of renovatie.
Bilthovens Bouwbedrijf Larenstein BV is een professioneel ingesteld bouwbedrijf met als
basis de aanwezige vereiste bouwkundige kennis en vaardigheden en bovendien de juiste
instelling en motivatie van de medewerkers.
Door de goede communicatie en korte lijnen sluiten de bedrijfsprocessen soepel op elkaar
aan, waardoor een vlot verloop van de werkzaamheden voor u is gegarandeerd.
In deze bedrijfsbrochure kunt u nader kennismaken met ons bedrijf. Een betrouwbare
partner in bouwkundige dienstverlening in en om regio Utrecht.
Mocht u na het lezen van onze brochure nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom
voor een verdere kennismaking. Wij spreken graag de mogelijkheden voor samenwerking
met u door. Ook kunt u altijd een kijkje nemen op onze website: www.bouwbedrijflarenstein.nl

Medewerkers
De efficiënte manier van werken heeft voor u als klant lage kosten tot gevolg. Door de eigen
kwaliteiten verder uit te diepen en andere specialismen uit te besteden, zijn we in staat om
nagenoeg iedere opdracht, van klein tot groot, in eigen beheer voor u te kunnen uitvoeren.
Van een kleine en redelijk simpele verbouwing bij de particulier tot complexe bouwwerken
in opdracht het bedrijfsleven en de agrarische industrie.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.bouwbedrijflarenstein.nl
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Breed georiënteerd
In de beperkte bedrijfsomvang ligt tevens de kracht van Bilthovens Bouwbedrijf Larenstein
BV. We zijn een bedrijf dat dicht bij u als opdrachtgever staat en heel flexibel kan reageren
op vragen uit de markt. De communicatielijnen voor u zijn kort en direct, met eigen verantwoordelijkheden in alle geledingen van onze organisatie.
De samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen verloopt dan ook soepel en
dat komt tot uitdrukking in een efficiënte manier van werken, waarbij afspraken stipt
worden nagekomen. Ons bedrijf heeft in de loop der jaren dan ook een naam opgebouwd
als betrouwbare bouwpartner voor bedrijfsleven en particulieren; thuis in een breed
segment van de bouwsector.

Uw wensen en eisen zijn ons uitgangspunt
Als hoofdaannemer bouwen we rechtstreeks in opdracht van particulieren en het bedrijfsleven. Daarbij kan het gaan om nieuwbouw van woningen, scholen, winkels en bedrijfspanden, verbouw, onderhoud, restauratie en renovatie. Indien nodig worden onderaannemers
ingeschakeld. Daarvoor maken we gebruik van een jarenlange samenwerking met collega-bedrijven die voldoen aan de door ons hoge eisen. Wij houden zelf de regie in handen
en blijven dus het aanspreekpunt voor u. Door veelvuldig overleg houden we voor u de
vinger aan de pols en zijn we in staat om ook tijdens het bouwproces eventuele veranderingen met en voor u door te voeren.
De wensen en eisen van u zijn voor ons het uitganspunt. De toegevoegde waarde zit in
onze kennis, ervaring, flexibiliteit en deskundigheid. Hierdoor zijn we niet alleen in uitvoerend opzicht een betrouwbare partner, maar kunnen we ook zorgdragen voor een optimale
begeleiding en advisering; vanaf het eerste contact tot en met de oplevering.
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''Welke wensen u ook heeft, wij realiseren het voor u!''
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Nieuwbouw
De nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden is in de loop der jaren uitgegroeid. We
hebben niet alleen de technische kennis in huis, maar zijn ook uitstekend op de hoogte van
de wet- en regelgeving en bestemmingsplannen binnen ons werkgebied. Woningen
worden gebouwd in de vrije sector en volgens traditioneel concept. Dat betekent: alle
binnenmuren van gebakken stenen, houten deuren en kozijnen en hardhouten deuren
voor bijvoorbeeld de garage. Degelijk vakwerk dat tegen een stootje kan en een belangrijke
bijdrage levert aan uw woongenot.
Datzelfde geldt voor het ontwerp en de bouw van uw bedrijfspanden. Moet het een architectonisch hoogstandje worden waarbij vooral de uitstraling telt of juist een functioneel
gebouw, waar het u met name gaat om de indeling?
Bilthovens Bouwbedrijf Larenstein BV is van alle markten thuis. Een bouwkundige partner
die meedenkt met z’n opdrachtgevers, adviseert, begeleidt en kwalitatief hoogstaand werk
aflevert. Vanzelfsprekend zijn wij een bedrijf dat prijstechnisch goed kan concurreren met
collega-bedrijven in de branche.

Gegarandeerde kwaliteit
Bilthovens Bouwbedrijf Larenstein BV hecht erg veel waarde aan klantvriendelijkheid en
klantgericht werken. Door snel in te spelen op vragen en mogelijke problemen van u als
opdrachtgever, zijn we een prettige en betrouwbare partner in bouwen.
Bouwend Nederland is veruit de grootste ondernemersorganisatie in de bouw en behartigt
de belangen van de bouwbedrijven die in de B&U-sector actief zijn. Het bevorderen van de
kwaliteit in de branche is een van de speerpunten van het beleid. Bouwend Nederland stelt
haar leden in staat te blijven voldoen aan de kwaliteitslabels.
Bilthovens Bouwbedrijf Larenstein BV is lid van Bouwend Nederland en tevens aangesloten
bij de Stichting Bouwgarant.
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Verbouw en onderhoud
Verbouw en onderhoud behoren sinds jaar en dag tot de werkzaamheden die door ons
bedrijf worden uitgevoerd. Daarbij hoort een grondig plan van aanpak, waarin we ons
uiterst flexibel opstellen.
We kunnen een verbouwing uiteraard voor de volle honderd procent uitvoeren, maar als u
dat wil kunt u ook zelf een deel van de werkzaamheden voor uw rekening nemen.
Veelvuldig overleg, aangevuld met de nodige bouwkundige en organisatorische adviezen
van onze kant, zorgt voor een vlot verloop van de werkzaamheden. U als klant bent voor
ons koning en kan het krijgen zoals u het wil.

“We dragen graag
een steentje bij!”

We dragen graag een steentje bij
Mooie voorbeelden van door ons gerealiseerde bouwwerken kunt u terug vinden op onze
website: www.bouwbedrijflarenstein.nl. Hier ziet u tal van woningen en bedrijfspanden
die wij gebouwd, verbouwd of in onderhoud hebben.
De komende jaren gaan we door op de ingeslagen weg: Het verder uitdiepen van de
aanwezige disciplines staat daarbij voorop. Daartoe behoort ook extra scholing van de
medewerkers en het opleiden van jonge mensen in de bouw. Als Erkend Leerbedrijf bieden
wij stageplekken en begeleiding aan leerlingen van bouwkundige opleidingen in de regio.
Op deze manier dragen we een steentje bij aan de toekomst van de bouwbranche in het
algemeen en ons eigen bouwbedrijf in het bijzonder.
De branche is volop in beweging en wij gaan daar als bedrijf in mee. Met een open oog
voor nieuwe technieken en producten, die worden geïmplementeerd en toegepast zolang
het onze dienstverlening aan u ten goede komt.
Het leveren van kwaliteit is voor ons geen streven maar dagelijkse realiteit.
Wij hopen dat u ons de kans geeft om dit in de praktijk te bewijzen.
Voor ons een nieuwe uitdaging, voor u de garantie van een bouwwerk op maat!
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Van ontwerp tot oplevering
Wat hebben wij te bieden:
Nieuwbouw, renovatie, verbouw en onderhoud
van woningen of bedrijfspanden
Bouwkundig advies, inspecties en rapportages
Onderhoudsadvies en meerjaren begrotingen
Bouwbegeleiding

Bezoekadres:
Voordorpsedijk 22, 3737 BK Groenekan
Postadres:
Postbus 76, 3720 AB Bilthoven
Telefoon:
030 – 272 06 42
Fax:
030 – 272 33 42
Email:
info@bouwbedrijflarenstein.nl
Website:
www.bouwbedrijflarenstein.nl
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