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“Zowel kleine als grote projecten
vinden wij interessant, van
deurkruk tot de bouw van
nieuwbouwappartementen”, vertelt
Dennis den Hollander enthousiast.
Bouwbedrijf Hollands Kroon werd
augustus 2011 opgericht door
een samenvoeging van meerdere
bouwbedrijven, de onderneming
wordt gerund door twee ervaren
ondernemers, Pieter Bregman en
Dennis den Hollander. Momenteel
werken bij Bouwbedrijf Hollands
Kroon tien vaste medewerkers.
Het bedrijf is gevestigd in
Hippolytushoef en brengt deze
jubileumkrant uit vanwege het
feit dat beide heren vijftien jaar
ondernemer zijn in de bouw.
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Directie en
medewerkers
wensen u

fijne
feestdagen
& een goed en
gezond 2014!

Bouwbedrijf Hollands Kroon:

Vandaag en morgen de bouwers
van meerwaarde in de Kop!
Dennis den Hollander en Pieter Bregman kennen elkaar vanaf de
LTS, de toenmalige ambachtsschool of technische school. Hier
ontvingen zij hun eerste scholing. Destijds droomden ze al van een
eigen bedrijf. Pieter Bregman ging verder studeren aan de MTS
in Alkmaar. Dennis den Hollander vervolgde zijn weg bij ESPEQ
in Heerhugowaard. Hij combineerde werken en leren. Veel stak
hij op bij Dirk Dirks in Oosterland. Na afronding van de opleiding
begon Dennis een eenmanszaak. Dat deed Pieter Bregman ook.
Beiden wisten elkaar in de jaren negentig te vinden wanneer er
een grote klus was en je elkaars kennis en vaardigheden best kon
gebruiken. Van die samenwerking stuurden ze elkaar rekeningen.
In 2001 huurden ze samen een loods van de Gebroeders Boersen.
Toen duurde het niet lang meer en besloten ze op 1 januari
2003 gemeenschappelijk verder te gaan onder de naam BDH,
Bregman & Den Hollander. Uiteindelijk leidde dat tot het huidige
Bouwbedrijf Hollands Kroon.
Pieter Bregman en Dennis den Hollander zijn verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding van Bouwbedrijf Hollands Kroon. Dennis

den Hollander: “Ik houd me vooral bezig met acquisitie, calculatie
en administratie.” Inmiddels heeft Bouwbedrijf Hollands Kroon
één van zijn doelstellingen bereikt. Bouwbedrijf Hollands Kroon
wilde namelijk de verhouding tussen de zakelijke markt en de
particuliere markt meer in balans brengen. ”De verhouding
zakelijk-particulier was 20% zakelijk en 80% particulier. Nu is die
40% zakelijk en 60% particulier. Er zit nu veel meer balans in de
orderportefeuille”, concludeert hij.

Nieuwbouw camping Waddenzee
Eén van de nieuwste projecten is de nieuwbouw van camping
Waddenzee. “Het is een wat groter project. We zijn er zeker tien
maanden mee bezig. We bouwen een parkeerkelder, een receptie
met kantine en twee appartementen. Direct na de zomervakantie
zijn we ermee gestart. Mei 2014 moet het gereed zijn.”
Bouwbedrijf Hollands Kroon is gespecialiseerd in de bouw van
de authentieke Wieringer boerderij. Voor de familie Raven bouwt
Bouwbedrijf Hollands Kroon zo’n stolpboerderij. Kortom, er is
een grote variatie aan opdrachten in de kop. “We zijn een jong
bedrijf en willen graag groeien. We gaan voor kleine en grote
klussen. In alle gevallen streven we naar hoge kwaliteit”, aldus
Dennis den Hollander. Ons motto is ‘als kwaliteit een eis moet
zijn’. De opdrachten die voor opdrachtgevers in de zakelijke
en particuliere markt worden uitgevoerd zijn zeer divers, zowel
verbouw, nieuwbouw, renovatie als onderhoud. Dennis den
Hollander: “We verrichten nieuwbouw van woningen, loodsen,
vervangen kozijnen in hout en kunststof, brengen beglazing
aan, plaatsen onderhoudsarme dakkapellen, brengen dakisolatie
aan, vervangen dakpannen en renoveren toiletten en badkamers.
Bouwbedrijf Hollands Kroon is een allround bouwbedrijf met de
meerwaarde van moderne dienstverlening.

Extra service
Zo werkt Bouwbedrijf Hollands Kroon voor meerdere verzekeraars
en woningbouwverenigingen en verzorgt voor hun de 24-uursdienst
tijdens de avonduren en weekeinden, een extra service waar
particulieren eveneens gebruik van kunnen maken.

Hout bestellen
Vanaf 1 december 2012 kunnen bedrijven, ZZP’ers en particulieren
via internet bouwmaterialen, plaatmaterialen en kozijnen
bestellen. Bestellingen via de website www.besteljehout.nl krijgen
standaard 5% korting. Levering door geheel Nederland, met
uitzondering van de Waddeneilanden. Aflevering binnen twee
werkdagen en verpakt in folie en op weggooipallets. Bezorging
binnen de gemeente Hollands Kroon is gratis!

Kras-actie is verlengd
Ter gelegenheid van ons jubileum is onze krasactie verlengd. Ook
in 2014 maakt u kans op Euro 50,-, Euro 75,-, of Euro 100,- retour
op uw offerte als het een opdracht wordt! Nog meer voordeel is
tot en met 1 maart 2014 te behalen, dan geldt een verlaagd btwtarief (6%) op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen
ouder dan 2 jaar. Maak dus nu gebruik van deze kortingsregeling!
Kijk ook op www.bouwbedrijfhollandskroon.nl of bel 0227-592272.
TE KOOP NIEUWBOUW WESTERLANDERWEG 116 TE WESTERLAND

voor meer informatie:
www.vondermakelaardij.nl of bel 0227 - 82 14 60
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VOOR ELKE VAKMAN?
‘TUURLIJK!
Grote aannemer of klein klusbedrijf? Al meer dan 75
jaar helpen wij bouwers bouwen in de regio. Dat doen
we met goed advies, goed materiaal, grote voorraden
en goede service. Zo denken en doen we mee met
al onze klanten, van opdrachtgevers en ontwikkelaars
tot klein klusbedrijf of grote aannemer.

‘Tuurlijk!
- uitgebreide afhaalcenter
- 4-uur bezorgservice
- sterk hout- en plaatmateriaalaanbod
- showroom tegels met 3D visualisatie
- S@les in de Bouw

Breed afhaalassortiment | Goed advies | Uitgebreide showrooms | Logistieke oplossingen

BBN BOUWMATERIALEN
INDUSTRIEWEG 8
1785 AG DEN HELDER

BBNBOUWMATERIALEN.NL

LED verlichting
Warmtepomp
Warmtepompboiler
Warmtepomp ventilatie
WTW ventilatie
Zonneboiler
Zonnepanelen

Technisch Installatie Bedrijf

ROOD B.V.

0223 - 52 52 05 : www.rood.nl : info@rood.nl

Vertegenwoordigers van bedrijven uit ‘de Kop’, werkzaam in de bouw,
kwamen recent bijeen voor een Expertmeeting bij Commandeur Bouwontwikkeling in Wieringerwerf. De bijeenkomst was een initiatief van
Bouwbedrijf Hollands Kroon ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum
van de twee oprichters Pieter Bregman en Dennis den Hollander.

Belang van een netwerk aan contacten neemt toe

Succesvol samenwerken in
de bouw vereist balans tussen
prijs en kwaliteit

Oplage

21.000 ex.

Uitgever

Colofon

Dit ia een eenmalige uitgave ter gelegenheid van het
15-jarig jubileum van Bouwbedrijf Hollands Kroon

Bouwbedrijf Hollands Kroon
De Wieken 50 | 1777 HT Hippolytushoef
0227-592272 | www.bouwbedrijfhollandskroon.nl

Concept, vormgeving en druk

Zeeman Reclamegroep BV | www.zrgbv.nl

Teksten en advertentieacquisitie
Frits van Wolveren

Fotografie

Henk-Jan Wittink | www.fotohenkjan.nl

Verspreiding

Herling Srijdhorst

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook
worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever. Bouwbedrijf Hollands Kroon
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen
die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze
uitgave opgenomen informatie.

Aan deze expertmeeting deden mee Robert Beer (Beer
Schilderwerken), André Commandeur (Commandeur
Bouwontwikkeling), Bert Waiboer (Bert’s Indoor Spuitservice), Rob
Wiltenburg (BBN-Bouwmaterialen), Hans Uythof (Stucadoorsbedrijf
H. Uythof), Paul Rood (Technisch Installatiebedrijf Rood B.V.)
en Mark Lutterman (Lutterman Tegels). Doel was met elkaar
ideeën uit te wisselen over de samenwerking bij bouwprojecten.
Belangrijke conclusie is dat het (bouw)bedrijf zo sterk is als
het beschikbare netwerk aan contacten; de concurrentiekracht
is hiervan afhankelijk evenals de kwaliteit van de vakmensen.
Kostenbewust werken is een noodzakelijke voorwaarde.

Is het een voordeel als bedrijven al vroeg betrokken worden
bij een bouwproject?
André Commandeur vindt van wel: “Ik ben het voorportaal,
klanten gaan eerst naar een bouwbedrijf voordat ze een
tekenbureau of architect inschakelen. Aannemers als
Bouwbedrijf Hollands Kroon komen dan weer bij mij
aankloppen.” Mark Lutterman is graag vanaf
het begin bij een bouwproject betrokken.
Soms kun je tussentijds zaken
sturen. Maar in veel gevallen

Prefab maatwerk
in houtskeletbouw
Geleverd onder KOMO keurmerk

Europrovyl
Uterwei 3,
Augustinusga
T 0512 - 35 99 99
info@europrovyl.nl
www.europrovyl.nl

Prins Clausweg 9, 1756 BJ ’t Zand
Tel. 0224-59 00 79 - Fax 0224-59 35 99
info@houtbouwelementen.nl
@houtbouwtzand

KUNSTSTOF KOZIJNEN VOOR
EEN VERANTWOORD GEVELBEELD

Aannemingsbedrijf de Jong Ursem en De Jong Betonkelders feliciteren
Bouwbedrijf Hollands Kroon met het 10
5 jarige jubileum.
De Jong Betonkelders is gespecialiseerd in het bouwen
van betonwerk. Zoals het bouwen van betonkelders onder
nieuwbouwwoningen, bedrijfspanden, appartementen etc.
in de breedste zin van het woord. Elke techniek welke komt

www.kelderkelder.nl

zwembaden

privékelders

parkeerkelders

kijken bij het bouwen van een kelder hebben wij de laatste
jaren toegepast waardoor wij ons ontwikkeld hebben tot
“allround kelderbouwers”.

De Jong Betonkelders is een onderdeel van Aannemingsbedrijf de Jong Ursem b.v.
Nijverheidsterrein 1 | 1645 VX Ursem | Telefoon 072 502 1235
info@dejongursem.nl | www.dejongursem.nl | www.kelderkelder.nl

itstek
u
ij
b
s
r
e
w
u
o
b
r
e
ld
e
k

is alles al bepaald door het bestek, de architect of het
bouwadviesbureau.” Dennis den Hollander stelt: “De meest
economische prijs zet ik in de begroting.”
Rob Wiltenburg brengt naar voren dat je op basis van
gelijkwaardigheid samen het beste materiaal voor de
laagste prijs kunt uitzoeken. Daarmee kun je winst
behalen, zonder dat je aan de kwaliteit concessies doet.
Het zo efficiënt mogelijk organiseren van werkzaamheden
werkt ook kostenbesparend. Als de bouwtijd verkort
kan worden, scheelt dat in de personeelskosten. De
meeste deelnemers aan de expertmeeting vinden dat
een belangrijke succesfactor. De planning van de
werkzaamheden wordt meestal door de hoofdaannemer
gedaan. Paul Rood: ”Wij hebben geen invloed op de
planning, de aannemer bepaalt en wij volgen. Volgens Den
Hollander moet dit anders. Er moeten meer reacties komen
op gemaakte planningen van de aannemer.”
Mark Lutterman stelt dat de kracht van wat kleinere
bedrijven is dat zij sneller kunnen inspringen op
werkzaamheden. Dennis den Hollander voegt eraan toe dat
bouwbedrijf Hollands Kroon ook veel kleine projecten onder
handen heeft en hij juist met dit type regionale bedrijven
graag samenwerkt. “We werken vaak met dezelfde
bedrijven.”
Door de kosten zo laag mogelijk te houden vergroot de
concurrentiekracht en kan er onderaan de streep meer
overgehouden worden. Hoe ziet u dat?
Dennis den Hollander: “We benadrukken dat in 2014
gebruik gemaakt kan worden van het 6% btw-tarief op
arbeidskosten in verbouw, onderhoud en renovatie van
woningen ouder dan twee jaar. Verder liggen er in onze regio
genoeg kansen.” Hij ziet vooral mogelijkheden in het gebruik
van Facebook en Twitter. Paul Rood is het hiermee eens.

Wordt na afloop van een project samen met de partners
wel geëvalueerd en gekeken naar leermomenten?
Dennis den Hollander: “Zeker bij grotere projecten wordt
geëvalueerd. Planning is belangrijk. Manuren kosten het
meest, de materiaalkosten zijn bijna overal hetzelfde.”
Paul Rood vult hem aan “Als je materiaal niet op tijd
op de goede plek is, kost het geld.” Robert Beer en Rob
Wiltenburg benadrukken dat wanneer materialen vandaag
besteld worden, ze morgen op de bouwplaats liggen.
Zelf materiaal op voorraad hebben, is niet meer nodig.
Paul Rood is het daar niet helemaal mee eens: “Pvc en
dakbedekkingen en dergelijke hebben we wel in huis, als
het bijna op is bestellen we weer.”
Belangrijk bij kostenbewust bouwen is dat de
werkzaamheden, als in een hechte keten, logisch op elkaar
volgen en bijvoorbeeld de schilder zijn schilderwerk niet
later nog eens moet overdoen.
Bert Waiboer: “Het komt voor dat je wel met z’n drieën
tegelijk aan het werk bent: de installateur, de stukadoor
en de schilder.” Robert Beer: “Ik heb er last van. Ik schilder
het liefst wanneer iedereen weg is. Er dwarrelt van alles.
Het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Als een
deur geschilderd is, is de droging belangrijk. De stukadoor
brengt veel vocht in de lucht. Dat kan scheuren veroorzaken.
Planning is belangrijk. Het is van invloed op de kwaliteit.
Dat wordt wel eens vergeten in deze snelle tijd.”
Kortom, de deelnemers aan de expertmeeting zien de
hoofdaannemer formeel wel als eindverantwoordelijke
maar onderkennen absoluut ook hun eigen
verantwoordelijkheid zeker als het om veiligheid gaat.
Spontaan kwamen ideeën voor de toekomst naar voren,
zoals het nog beter afstemmen van de samenwerking bij
projecten.

Espeq en ROC MiddenNederland leiden
vakmensen op voor
de toekomst

Slimmer en
sneller
produceren
Dat horen we in de bouw vaak vallen. Moet je daarvoor
samenwerken? Een interessante vraag, maar er ligt toch
nog een belangrijke vraag voor. Want gaat het eigenlijk wel
over produceren? Produceren of monteren liggen heel dicht
bij de term ‘aannemer’. Want een aannemer neemt aan en
levert op. Alles volgens specificatie. Maar bestaan deze
bedrijven over een tijd nog wel? Veel aannemers (of bouwondernemers zoals ik ze liever zie) maken de beweging
naar ontwerpen, engineering, bouwen en onderhouden en
beheren. Met een duur woord heet dat dan voorwaartse en
achterwaartse integratie. Aan de voorkant van het bouwproces raken ze meer betrokken bij de vertaling van de
wens van de klant en aan de achterzijde sluiten zij steeds
meer contracten om tijdens de gehele levensloop van het
object waarde toe te voegen.
Verbouwingen, renovatie, preventief onderhoud en op
termijn zelfs schoonmaak? Of beveiliging? Deze marktkansen en productkansen lijken veelbelovend, want we kunnen
markten betreden waar nu een ander type bedrijf actief is.
Gejuich alom? Niet echt, want deze andere type bedrijven

kijken ook met een schuin oog naar de bouwactiviteiten
van onze leden. De eerste architecten die nu als hoofdaannemer aan de slag gaan zijn al gesignaleerd, en ze winnen
terrein! Het is een goede beweging om je producten- en
dienstenpalet uit te breiden. Maar we moeten ons ook
realiseren dat we de taart als geheel hiermee niet groter
maken, maar alleen onze taartpunt vergroten. Hoe maken
we die taart dan groter is een gerechtvaardigde vraag? Het
antwoord is deels te beantwoorden met: Door ketensamenwerking! Als de verschillende geledingen bij elkaar gaan
zitten en op zoek gaan naar de vraag hoe zij als keten
nieuwe producten en vooral diensten kunnen ontwikkelen
waarmee zij de klant kunnen ontzorgen dan wordt de taart
groter. Daar willen klanten graag voor betalen. Een van de
belangrijkste partijen is hierbij de fabrikant van producten. Dat de keten daardoor ook nog eens goedkoper en
sneller wordt, dat is dan mooi meegenomen!

Jan Overtoom
Regiomanager Bouwend Nederland
Regio Randstad Noord

Eén van de stagebedrijven waar cursisten van Espeq
leerervaring opdoen, is bouwbedrijf Hollands Kroon.
Belangrijke succesfactor is de samenwerking tussen
het leerbedrijf en de praktijkopleiding. In het geval van
Bouwbedrijf Hollands Kroon en Espeq loopt het prima.
“Omdat we een relatief jong bedrijf zijn, is er meestal
een prima ‘klik’ tussen ons en de jongens”, zegt Pieter
Bregman van Hollands Kroon. Wij leiden op dit moment
twee leerlingen op tot timmerman. “Natuurlijk doen
we er alles aan om de jongens goed op te leiden. Daar
hebben wij, op de lange termijn, ook voordeel van.
Vakmensen zijn nog altijd schaars!”
Bouwbedrijf Hollands Kroon is erkend leerbedrijf.
Espeq Opleidingsbedrijven leidt jongeren op voor diverse functies in de bouw zoals timmerman en metselaar.
Samen met ROC Midden-Nederland worden bovendien
de praktijkopleidingen voor schilders verzorgd, zoals
medewerker schilder en de vervolgopleiding schildergezel.
Kijk voor actuele opleidingsinformatie

op www.espeq.nl of
www.rocmn.nl

STUCADOORSBEDRIJF

H. UYTHOF V.O.F.
•
•
•
•
•

Renovatie
Restauratie
Sierpleisterwerk
Buitengevelisolatie
Lijsten en ornamenten
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Nederlandse
Ondernemersvereniging voor
Afbouwbedrijven

www.uythofstucadoors.nl

Mering 30
1777 DJ Hippolytushoef
Tel. (0227) 591382
Fax (0227) 591981
E-mail: info@uythofstucadoors.nl

Opslagruimte nodig?
Hippolytushoef www.bertsboxx.nl 06-25505272

INDOOR SPUITSERVICE

Wand- en Plafondspuitbedrijf www.berts.nl 06- 229 122 95

Profiteer van de winterschilder

10% korting

voor particulieren en instellingen
in de periode december tot en
met maart 2014. Vraag naar de
voorwaarden.

Bouwen doe je
samen!

‘Bouwen doe je samen!’ Het speerpunt van Bouwbedrijf Hollands Kroon en
daar kunnen wij ons helemaal in vinden. Samen met Bouwbedrijf Hollands
Kroon hebben wij al verschillende werken gemaakt voor bijv. VV Wiron, diverse
particuliere opdrachtgevers en Beter Wonen.
Wij feliciteren Bouwbedrijf Hollands Kroon met het 15-jarig jubileum en hopen
in de toekomst samen nog veel meer mooie projecten te realiseren!

Bouwbedrijf Hollands Kroon is krachtig geworteld in de Kop van Noord-Holland. Het duo

Klanten Hollands
Kroon Bouwbedrijf
waarderen
het vakmanschap

Pieter Bregman en Dennis den Hollander heeft
samen aan de wieg gestaan van het bedrijf dat
op 1 juli 2011 is opgericht. De twee ondernemers vertegenwoordigen vijftien jaar ondernemerschap in de bouw. Door keihard werken
en het leveren van kwaliteit is een uitstekende
reputatie opgebouwd, zowel in de particuliere
als zakelijke markt Een aantal klanten komt
aan woord om dat te illustreren.

Kroon. “Ondanks het feit dat door de schade van de
oktober storm de telefoon bij BHK roodgloeiend stond
en er meer dan veertig klussen tussendoor kwamen,
maakte men tijd vrij om met mij de verbouwing van
ons kantoor in Den Oever door te spreken en uit te
voeren. Waar krijg je tegenwoordig nog kwaliteit en
aandacht à la minute?!”

Marco Heijblok, voorzitter van voetbalvereniging
Wiron in Den Oever: “Bouwbedrijf Hollands Kroon
heeft vorig jaar voor onze club de uitbreiding van
de accommodatie uitgevoerd: nieuwe kleedkamers,
toiletten, kantine en entree, al met al een forse
nieuwbouw die ze tijdens de zomerstop hebben
uitgevoerd. We zijn bijzonder tevreden over het
geleverde werk.” Bijzonder aan deze klus was dat
vrijwilligers van de club mee hebben gewerkt. Zij
deden onder andere het schilderwerk.
Voor de familie Goosens bouwde Bouwbedrijf
Hollands Kroon een nieuwbouwhuis in Westerland.
Patrick Goosens: “We zijn uitermate tevreden over
ons huis dat je kunt omschrijven als een notaris
woning. Het is gebouwd volgens de nieuwste
normen voor wat betreft energiebesparing, isolatie
en dergelijke. Beneden en boven hebben we
vloerverwarming. De bouw verliep voorspoedig.
September 2011 was de start en met Pasen 2012
konden we er in.”
Edwin Bellis, eigenaar van Bakkerij Bellis in
Hippolytushoef: “Over de verbouwing die Bouwbedrijf
Hollands Kroon na de brand heeft uitgevoerd ben ik
goed te spreken. Bouwbedrijf Hollands Kroon heeft
twee panden weten samen te brengen tot één geheel.
De bakkerij is helemaal op de schop gegaan en werd
uitgebreid met een ruime vriesruimte. De indeling
is zodanig dat klanten vanuit de winkel kunnen zien
wat er in de bakkerij gebeurt. Zij zien hoe supervers
wij bakken!!” Bakkerij Bellis is vooral bekend van de
authentieke Wieringer Jodenkoeken.

Alexander de Groote van de Advies Groep Wieringen
(AGW) in Den Oever is eveneens vol lof over de frisse
no-nonsense aanpak van Bouwbedrijf Hollands

Recent betrok de familie Steenvoorden een
nieuw vrijstaand huis in Breezand. “We zijn er
onlangs ingetrokken. Het is een ruime woning,
traditioneel gebouwd. Het is bijzonder duurzaam en
energiezuinig. We hebben driedubbele beglazing,
een zonneboiler, zonnepanelen en een geïntegreerde
houtkachel (gekoppeld aan de centrale verwarming).
Met vloerverwarming beneden en boven kunnen
wij wel zeggen dat Bouwbedrijf Hollands Kroon ons
droomhuis bouwde.”

Voor de familie Raven bouwt Bouwbedrijf Hollands
Kroon een nieuwe stolpboerderij in Westerland. Die
moet in april 2014 klaar zijn. Ed Raven: “Ik ken
Pieter Bregman goed. Verder heeft Bouwbedrijf
Hollands Kroon in ons huidige huis meerdere
verbouwingen voor ons uitgevoerd. We weten hoe
ze werken. Natuurlijk heb ik wel bij meerdere
aannemers in de buurt offertes aangevraagd.
Uiteindelijk is ook de prijs van belang. De
samenwerking verloopt tot nu toe uitstekend. We
zitten frequent bij bouwvergaderingen. Duurzame
voorzieningen zoals Led-verlichting en hoge
isolatiewaarden worden toegepast.” Onderdeel van
deze nieuwbouw is dat ook de werkplaats van ASWAutoglas vlakbij de woning wordt gebouwd.

Kees Tijsen is eigenaar van Camping Waddenzee
in Westerland. Hij heeft de ambitie om met het
familiebedrijf een nieuwe slag te maken in de
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
”Onze familie zit al 200 jaar op Wieringen. We
hebben nu fors geïnvesteerd in de uitbreiding van
de voorzieningen. Dit multifuncionele gebouw omvat
de bouw van een kelder, kantine, receptie en twee
driekamerappartementen. Bouwbedrijf Hollands
Kroon is in september na de vakantie gestart. We
zijn blij dat Bouwbedrijf Hollands Kroon voortvarend
met de bouw is gestart en verwachten dat we in het
voorjaar van 2014 gebruik kunnen maken
van de vernieuwde voorzieningen.”

Haal warmte
en sfeer in huis
en zet de verwarmingskosten op een laag pitje

Allround las & constructiebedrijf, staal, aluminium en RVS

Gespecialiseerd
in slijtvast las- en
constructiewerk.
• Laswerk MIG/MAG/TIG/Electroden
• CAM 2000 tekensysteem
• CNC-gestuurde plasmasnijtafel
• Zagen/Knippen/Zetten/Ponsen/Walsen/Boren//Draaien/Frezen
• Hijscapaciteit 10 ton

Schelphorst 20A, 1771 SL Wieringerwerf
Telefoon: (0227) 603065, Fax: (0227) 604010
info@oosterhuistechniek.nl, www.oosterhuistechniek.nl
ISO3834-2 gecertificeerd | VCA gecertiﬁceerd

Bedrijfsweg 9 | 1785 AK Den Helder | t 0223 - 621900

www.lubeko.nl

AL BIJNA 25 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIALISTISCH HIJSKRAANWERK

Den Helder | 06 54 933 161 | www.jkv.nl
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Kraanbedrijf JKV is in 1990 opgericht en
inmiddels uitgegroeid tot een specialistisch
kraanverhuurbedrijf. JKV opereert in heel
Nederland, met name in Noord-Holland.
JKV heeft een uitgebreid machinepark met
mobiele kranen vanaf 40 ton, met de
benodigde hulpmiddelen. JKV is VCA*
gecertificeerd en is een VVT erkend
kraanbedrijf, dat betekent dat het bedrijf
volgens de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen
te werk gaat.
Om de veiligheid en de hogere productiviteit
extra te waarborgen zijn alle kranen van JKV
uitgerust met een camera in de top van de giek.
Deze geeft informatie door op een monitor in de
cabine van de machinist. Op deze manier heeft de
machinist zeer goed zicht op de werkzaamheden
en de eventuele gevaren in de nabije omgeving.
De machinist heeft optimaal contact met zijn
machine.

Vereniging
Verticaal
Transport

HIJSWERKZAAMHEDEN TOT 140 TON

AGW introduceert het nieuwe boekhouden

AGW-AdviesGroep Wieringen
start financiële en fiscale
dienstverlening in
Hippolytushoef
De AGW-AdviesGroep Wieringen is een splinternieuwe onderneming. Zij is een afsplitsing van
een bestaand regionaal Accountantskantoor. Begin december zal het verbouwde kantoor in Den
Oever operationeel zijn en iets later het nieuwe
onderkomen in Hippolytushoef. “We leggen de
lat hoog en hebben de ambitie om onze relaties een nieuwe generatie financiële en fiscale
dienstverlening aan te bieden”, aldus een van de
initiatiefnemers Alexander de Groote.
AGW gaat gebruik maken van programma’s die niet alleen
achteruit kijken maar vooral vooruit blikken. Ondernemers
in het MKB hebben meer dan ooit informatie nodig die
betrekking heeft op hun actuele situatie. “Zij willen immers
snel kunnen schakelen en hebben behoefte aan up-to-date
financiële informatie”.

Het draait met name om online dienstverlening, boekhouden
via internet of anders gezegd ‘werken vanuit the cloud’.
Door gebruik te maken van nieuwe op het web georiënteerde
technieken wil AGW betere en snellere service bieden en
werkt het niet meer met een ‘kwetsbare’ server op kantoor.
“Informatie wordt optimaal beveiligd en verwerkt via
internet en opgeslagen bij een gecertificeerd datacenter dat
automatisch een back-up maakt. Wij willen ons met onze
financiële dienstverlening onderscheiden door proactief te
signaleren”, aldus Gert Jan Poortman. Dat is dus duidelijk
anders dan een stukje geschiedenis schrijven.
De nieuwe benadering maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat
klanten ’s avonds inloggen en de boekhouding verwerken,
wij hebben dan eventueel de optie om online mee te kijken
en hulp te verlenen”, legt Roy Kort uit.

In het vernieuwde kantoor zal in samenwerking met
ISSYS ICT, een hypermoderne telefooncentrale worden
geïnstalleerd waarmee het zelfs mogelijk wordt om in te
loggen bij de klant, wanneer die hulp nodig heeft tijdens
het verwerken van de boekhouding. AGW-AdviesGroep
Wieringen is vanaf medio december te bereiken op 0882270700. Het adres is Voorstraat 3, 1779 CA Den Oever.

Commandeur Bouwontwikkeling zit in nieuw pand

Met meer ruimte, licht
en moderne inrichting
is het prettiger werken
Commandeur Bouwontwikkeling betrok het voorjaar van 2013 een nieuw pand in Wieringerwerf.
Het pand vormt een harmonisch geheel met het
woonhuis dat André Commandeur een jaar geleden kocht. “De boerderij had een agrarische
bestemming. Om die te wijzigen moest ik een
wijzigingsprocedure doorlopen. Uiteindelijk is
die eind 2012 met succes afgerond.”
Meer ruimte en licht zijn de in het oog springende voordelen.
Daarnaast is het interieur geheel aangepast aan de
wensen van André Commandeur zelf. In feite is het de
verbouwing van een schuur tot kantoor. André Commandeur
ontwierp zelf de verbouwing, de uitvoering liet hij over aan
Bouwbedrijf Hollands Kroon. De bouw startte begin 2013,
half april werd het pand opgeleverd. Vergeleken met de
vorige kantoorruimte heeft Commandeur Bouwontwikkeling
nu ook een eigen entree. “De verbouwing omvatte onder
meer het aanbrengen van nieuwe dakbedekking, isoleren,
betimmeren van de kopgevel, het monteren van nieuwe
kozijnen met driedubbelglas, het aanleggen van een
nieuwe vloer met vloerverwarming en het plaatsen van
een ventilatiesysteem. “Bouwbedrijf Hollands Kroon heeft
er tweeëneenhalve maand aan gewerkt. Verder hebben
onderaannemers zoals de firma Rood uit Anna Paulowna, de
elektrische installaties, water en sanitair aangelegd.

Het stucwerk is door stucadoorsbedrijf Uythof uit
Hippolytushoef aangebracht.
Commandeur Bouwontwikkeling maakte al eerder
een nieuwe start met de introductie van de nieuwe
bedrijfsnaam, huisstijl en vernieuwde website. Het
bureau biedt particulieren en bedrijven een totaalpakket
van diensten bij nieuwbouw, verbouw, restauratie en
renovatie. “Vanaf het allereerste idee tot de realisatie
van de bouw zijn we opdrachtgevers van dienst. Zij doen
een beroep op onze expertise op het gebied van ontwerp,
tekenwerk, berekeningen, vergunningaanvraag, technische
beschrijvingen, bouwkostenramingen en onderzoeken,”
aldus André Commandeur.
Met regionaal bekende aannemings- en bouwbedrijven
wordt samengewerkt bij uiteenlopende projecten voor
particulieren en bedrijven in het MKB. Momenteel worden
werkzaamheden verricht voor Camping Waddenzee in
Westerland, de nieuwbouw van twee bedrijfswoningen en
kantine, en de uitbreiding en verbouwing van de woning
van de familie Ester in Hippolytushoef. Deze en andere
projecten van Commandeur Bouwontwikkeling zijn te volgen
op de website en facebook. Met nieuwbouw, uitbreidingen
of verbouwingen van woningen, bedrijfs- of kantoorruimten
heeft Commandeur veel ervaring waarbij advies, ontwerp,
teken- en rekenwerk tot in detail worden verzorgd.

Commandeur Bouwontwikkeling is gevestigd aan de
Oosterkwelweg 3, 1771 MH WIERINGERWERF
(0227) 600660, www.commandeurbouwontwikkeling.nl

Dit is veelzijdig
uw beletteraar in de regio

DE VOLGENDE BEDRIJVEN KOZEN OOK VOOR
DE STICKERS, BORDEN, AUTORECLAME,
BUITENRECLAME VAN ZEEMAN RECLAMEGROEP

U kent de Zeeman Reclamegroep waarschijnlijk
voornamelijk als de enige drukkerij in Den Helder.
Maar we zijn méér! Zo bestaat ons team van drukkers,
vormgevers, internetboys en marketingspecialisten ook
uit ervaren reclame monteurs. Dagelijks voorzien wij
auto’s, bedrijfspanden, reclameborden en bedrijfskleding
van reclame. Dat kunnen wij ook voor u! Neem daarom
vandaag nog contact op met Menno Zeeman
06-22136723 voor een spetterende reclame offerte.

DEN HELDER
Bel: 0223 52 3006

www.zrgbv.nl

SCHAGEN
Bel: 0224 29 6007

