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Metsel- en voegwerk
In 1965 is Aannemingsbedrijf Betsema gestart als
metselbedrijf. Dit is voor ons nog steeds één van de
belangrijkste activiteiten. Op gebied van metselwerk
zijn wij vooruitstrevend. Vaak hebben wij de basis
gevormd voor nieuwe ontwikkelingen, waaronder recent
het doorwerken bij vorst. Naast de meer conventionele
werkmethodieken zijn wij onder anderen specialist
in het uitvoeren van metselwerk met hefsteigers.
Deze efficiënte werkmethode leidt tot een schone,
overzichtelijke en opgeruimde bouwplaats. Daarnaast
zorgt het voor hoge kwaliteit en een verbetering in
ergonomische omstandigheden voor de medewerker.
Vanaf de introductie van deze werkmethode is het
verzuim als gevolg van rugklachten binnen ons bedrijf
tot een minimum gereduceerd.

Als onderdeel van JB Groep opereert Aannemingsbedrijf Betsema als
specialist voor gevelwerkzaamheden. Wij verzorgen werkzaamheden
aan het buitenblad in woning- en utiliteitsbouw in de breedste zin
van het woord. Van montage prefab binnenspouwbladen, metselwerk
tot complexe gevelbetimmering. Kortom, alles buitenom een gebouw
of woning.
Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid pakket aan eigen
materieel zoals hoogwerkers, hefsteigers, stalen steigers en
verreikers.

Montage prefab onderdelen

Omdat wij alle facetten beheersen, kunnen wij voor uw project de
arbeidsgang inclusief benodigde materieel in één vaste aanneemsom
voor u uitvoeren. Daardoor zijn de risico’s wat betreft variabele
componenten voor onze opdrachtgever beheersbaar.

Aannemingsbedrijf Betsema verzorgt het monteren van houten of betonnen
spouwbladen, prefab dakelementen en overige te monteren prefab delen.
Deze werkzaamheden, eventueel inclusief steiger, kraan of verreiker kunnen
wij geheel selfsupporting tegen een vooraf overeengekomen vaste aanneemsom
voor u verzorgen.

Partijen kunnen ons uitnodigen vrijblijvend mee te denken in
werkmethodieken en bouwsystemen. Onder meer zijn wij specialist
in het realiseren van projecten waarbij hefsteigers worden ingezet.
Dit resulteert in een efficiënte werkmethode, hogere kwaliteit en een
verbetering van de ergonomische omstandigheden voor zowel onze
als uw eigen medewerkers.

Waar zijn wij goed in:
• meedenken met de klant
• organiseren complete buitenschil
• afspraak is afspraak
• verlenen van nazorg

Ons bedrijf is VCA** gecertificeerd
en beschikt over het KOMO
procescertificaat BRL2826 voor
vervaardigen metsel-, voegen lijmwerken.

Geveltimmerwerk

Steigerwerk

Voor het aanbrengen van gevelbekleding hebben wij de specialisten in huis.
Aanbrengen van trespa bekleding, rockpanel, eternit sidings of houten
gevelbekleding vereist namelijk de nodige ervaring en vakmanschap.
Deze werkzaamheden, eventueel gecombineerd met de overige gevelwerk
zaamheden, kunnen wij geheel selfsupporting tegen een vooraf
overeengekomen vaste aanneemsom voor u verzorgen.
Ook het leveren van de materialen en de
steiger behoort tot de mogelijkheden.

Bij al onze werkzaamheden leveren
wij in veel gevallen stalen steigers of
hefsteigers. Daarnaast is het mogelijk
uitsluitend het complete steigerwerk
voor u verzorgen. Indien gewenst
kunt u via Betsema Materieel stalen
steigers, hefsteigers of hoogwerkers
huren tegen scherpe prijzen. Met name
op het gebied van hefsteigers zijn
wij specialist. Zowel in voortgang,
kwaliteit en ergonomie kan dit grote
voordelen opleveren. Dit zal zich met
name gaan uiten wanneer op de juiste
wijze over het bouwproces wordt
nagedacht. Wij noemen dit verticaal
denken. Zowel in voorbereiding als in
uitvoering. Uiteraard zijn wij bereid
een en ander in een persoonlijk
gesprek toe te lichten.

