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Werken met KV Bouw
Br u g g e nb o u w e r s tu s se n inn ovat ie e n pr ak t ijk

	bruggenbouwers tussen innovatie en praktijk

De activiteiten van KV Bouw
Onze naam staat op bruggen en op utiliteitsgebou-

Civiele bouw:

wen. Op kadeconstructies en op promenades. Op

Voetgangers-, fietsers- en verkeersbruggen

straatmeubilair en gemalen. Die naam is KV Bouw.

Kadeconstructies

We zijn een bouwbedrijf met z’n wortels in de civiele

Betonfundaties

sector. En we zijn vooral een pragmatisch bedrijf. Een

Vlonders, brugdekken

bedrijf dat oog voor innovatie combineert met oor
voor de praktische wensen van z’n opdrachtgevers!

Utiliteitsbouw:
Bedrijfshallen/kantoren

KV Bouw is een bouwbedrijf met een lange historie.

Sport- en kantinegebouwen

We kijken echter liever vooruit dan achterom. Met onze

Betonfundaties en vloeren

aanpak spreken we steeds meer opdrachtgevers in de bouwsector aan. We zijn thuis in de nieuwbouw, de renovatie en het

Milieutechniek:

onderhoud van uiteenlopende bouwprojecten.

Vloeistofdichte betonvloeren onder certificaat

Alle disciplines onder één dak
KV Bouw kan u van dienst zijn op het gehele bouwtraject,
van advies en ontwerp tot onderhoud. We beschikken over
eigen engineers die met geavanceerde Autocad-programma’s
het technisch ontwerp en de maatvoering voor hun rekening
nemen. KV Bouw kan daardoor totaalconcepten bieden, tot
en met beheer- en onderhoudscontracten aan toe. Door deze
geïntegreerde manier van werken zijn wij in staat de projectkosten te verlagen. Ook het gebruik van prefab elementen,
passend in het ontwerp, werkt kostenverlagend. Tevens
bevordert dit de snelheid van bouwen en de kwaliteit.

Een veelheid aan materialen
Bij KV Bouw hebben we ervaring in een veelheid aan

Zekerheid voor alles

materialen, zoals gewapend (kleur-)beton, hout en

Bouwen is vooral een kwestie van vertrouwen.

thermisch verzinkt en/of gecoat staal.

We hebben er de vakmensen voor in huis, mensen die
even betrokken als ervaren zijn. Maar bouwen is ook

Een praktische mentaliteit

een kwestie van meetbare zekerheden. Die kan KV Bouw

Waar we sterk in zijn, is onze praktische kijk op de zaak.

u overleggen: in de vorm van certificering volgens ISO

(En de budgettaire randvoorwaarden.) Innovatief denken en

9002-normen en VCA**.

realistisch doen gaan in de KV Bouw-filosofie harmonieus
samen. We laten u graag delen in onze expertise. Bovendien

Meer weten?

kunnen we door nauw samen te werken met andere partners in

We vertellen u graag meer over de vele mogelijkheden die

het bouwproces efficiënt onze slagkracht vergroten. Daardoor

KV Bouw in huis heeft. Neem vrijblijvend contact op met

zijn we in staat om ook grote bouwprojecten van A tot Z te rea-

KV Bouw.

liseren. We zijn een bedrijf dat staat voor z’n afspraken.
En achter z’n kwaliteit!

Samenwerken met Van Dijk Maasland
KV Bouw maakt deel uit van Van Dijk Maasland, een middelgroot bedrijf op het gebied van grond-, weg- en waterbouw.
Daardoor kunnen we onze actieradius, waar nodig, verder vergroten. En gebruik maken van de hoogwaardige kennis die Van
Dijk Maasland in huis heeft. Ook hebben we de mogelijkheid om
de specialisten van Van Dijk Maasland in te schakelen. Met alle
voordelen van dien voor u als opdrachtgever.
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KV Bouw is actief op het gebied van:

NieuwbouW

renovatie

service en onderhoud

Bezoek de website www.kvbouw.nl
voor onze projecten.

KV Bouw BV
Oude Veiling 4
Maasland
Postbus 63
3140 AB Maassluis
Telefoon (010) 599 18 10
Fax (010) 592 51 17
E-mail info@kvbouw.nl
www.kvbouw.nl

