Betsema Bouw verlaagt energieverbruik
Betsema Bouw introduceert een unieke (meet)methode
om effectief het energieverbruik van uw woning terug te
dringen. In combinatie met de huidige 6% btw-regeling
dus hét moment om uw woning daadwerkelijk energie
zuiniger te maken.
Deze aanpak wordt onder het certificaat RenoPres
(renovatie-prestatie) uitgevoerd. Het certificaat wordt
vrijgegeven aan bedrijven die voldoen aan de door
RenoPres gestelde criteria en geeft de verplichting
om een garantie af te geven nadat het werk
is opgeleverd.

Bespaar
op
energie

Infrarood- en lucht doorlatendheidmetingen brengen alle punten van uw
woning aan het licht waar u, met de
juiste maatregelen, aanzienlijk kunt
besparen op energieverbruik.
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Je bereikt meer met Betsema

Bouwen
voor
mensen

Particulieren
Heeft u onderhoudswerk of een kleine verbouwing aan uw woning of wilt u
een tuinhuisje laten bouwen? U kunt ons uitnodigen voor een vrijblijvend
gesprek. Daarop wordt door onze mensen een op maat gemaakte aanbieding
uitgewerkt. Wij denken met u mee voor de beste en goedkoopste oplossing
waarbij de hoogste kwaliteit voorop staat. U zult merken dat u niet hoeft te
wachten op een offerte, wij komen opdagen op het tijdstip dat is afgesproken
en de werkzaamheden worden conform tijdsplan en afspraken uitgevoerd.
Deze aanpak kunnen onze klanten beamen. Afspraak is afspraak.

Betsema Bouw vindt haar oorsprong in een in 1965
gestart metselbedrijf onder dezelfde naam. Vandaag
de dag is Betsema uitgegroeid tot een bouwgroep
met een breed scala aan disciplines.
Binnen de groep is het motto ’afspraak is afspraak’.
Verlenen van optimale service en nazorg is
vanzelfsprekend, waarbij de visie op continuïteit en
klantenbinding centraal staat.
Zowel in nieuwbouw, verbouw, renovatie als in
restauratie zijn wij vooruitstrevend. Innovatie en
ontwikkeling van nieuwe materialen en toepassingen
geldt als uitdaging voor elk van onze ruim
150 vaste medewerkers.

Bouwen
voor
morgen

Zowel de particulier, ontwikkelaar, aannemer
als industrie vindt in ons een goede partner
waarbij elk klein of groot project met de
juiste inzet en kennis wordt uitgevoerd.

Ontwerp

Woningbouw
Voor woningbouw zijn wij voor u de aangewezen partij.
Voor al uw wensen kunnen wij u van dienst zijn. Samen met onze
huisarchitect hebben wij een aantal ontwerpen gemaakt voor
zowel starters, gezinnen als senioren. Hieruit kunt u een keuze
maken waarbij nog tal van mogelijkheden openliggen. Inspelen
op de eisen en wensen van iedere doelgroep. En dit voor een nette
prijs. Ook voor een geheel eigen ontwerp kunt u bij ons terecht.
Wij kunnen u persoonlijk adviseren, met u meedenken en samen
een woning realiseren waar u nog vele jaren van kunt genieten.
Wij bouwen op degelijkheid en relatie.

Renovatie
Op het gebied van renovatie zijn wij van alle markten thuis. Zowel in de woningbouw als
utiliteitsbouw. Wilt u uw kantoor opfrissen of aanpassen naar de moderne tijd met een
nieuwe uitstraling? Ook renovatie aan sociale woningbouw hebben wij door de jaren heen
kunnen realiseren. Met vooruit denken, juist voorbereiden en vervolgens in open overleg
met opdrachtgevers en bewoners bereikt men het beste resultaat. En dat met zo weinig
mogelijk overlast.

Betsema Bouw is VCA** gecertificeerd en
aangesloten bij Bouwgarant. Daarnaast
bieden wij u garanties op het gebied van
duurzaamheid en klimaatbeheersing.
Als het gaat om woningisolatie werken we
vanaf 2011 met het RenoPres certificaat.
Een unieke meetmethode waarmee in de
woningrenovatie opvallende prestaties en
besparingen worden gehaald.

Voor een eigen ontwerp kunnen wij u
ondersteunen. Van architect, gemeente tot
bouwvergunning en eventuele subsidieaanvragen.
Onze huisarchitect luistert goed naar de wensen
van de klant, kan snel schakelen en vertaalt
uw wensen door in een passend ontwerp met
onderliggende begroting.

Kleinbouw
Utiliteitsbouw
Het bouwen van kantoren, zorginstellingen en bedrijfsgebouwen
wordt door ons met de grootste zorgvuldigheid en snelheid
gerealiseerd. Het succes ligt in de gedetailleerde aanpak van de
voorbereiding. Door daar vooraf veel energie in te steken, niets aan
het toeval over te laten, open communicatie met de opdrachtgever
en denken in oplossingen. Onze organisatie is hierop ingericht.

Een tuinmuur, hekwerk of een aanbouw aan uw woning.
Dit alles kan snel worden voorbereid en gerealiseerd. Verhelpen
van ontstane schades aan uw woning kunnen door ons in zeer
korte tijd worden opgepakt. Kozijnen vervangen door kunststof
of aluminium kozijnen, een nieuwe garagedeur of een slot
vervangen? Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.
In dringende gevallen is het mogelijk nog diezelfde dag een
oplossing te bieden.

