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Welkom bij Weerkamp Projecten.
Weerkamp projecten is een bedrijf waarbij het woord ‘ontzorgen’ centraal staat.
Dit betekent dat Weerkamp alle aspecten rondom de ver- en aanbouw tot aan uw
inrichting voor u als particulier / eigenaar kan regelen.

Weerkamp ontzorgt !
Indien gewenst kunnen wij een op maat gesneden advies uitbrengen dat aan uw wensen en budget voldoet.
Onze werkzaamheden zijn divers. Wij zijn gespecialiseerd in o.a. :

-

Kunststofkozijnen,
Houtenkozijnen,
Timmerwerk,
Veranda systemen, enz.

Tijdens het bouwproces let Weerkamp op budget, tijd, kwaliteit en organisatie.
Communicatie heeft Weerkamp hoog in het vaandel staan.
We zijn een kleine organisatie met een groot netwerk van specialisten.

Waarom zou u Weerkamp kiezen?
Wij zijn geen prijsvechters. Wij gaan voor kwaliteit zodat u weet waar u aan toe bent.

Communicatie.
Alleen dan weet u als klant waar u aan toe bent!
Tijdens de bouw nemen we regelmatig de afspraken door, zodat het voor u en ons duidelijk is en blijft.

Werkvoorbereiding.
In de voorbereiding worden deze keuzes, bestellingen en opties nauwkeurig afgesproken en vastgelegd.
Hierdoor staat de prijs vast en gaan betalingen en leveringen volgens afspraak.

Team.
De mensen van Weerkamp zijn teamplayers in hart en nieren.
Net als in de sport moet er goed samengewerkt worden om tot een doel te komen.
We hebben oog voor detail, zijn kritisch naar onszelf en pas tevreden als u het ook bent.
Door onze jarenlange ervaring kunt u eenvoudig al uw wensen aan ons kenbaar maken , zodat u één aanspreekpunt heeft.

Duurzaam bouwen - Cradle to Cradle

(Afval = voedsel)

Bij de samenstelling van onze producten is zorgvuldig gekeken naar de duurzame kenmerken
van een product, de koers die de overheid vaart op het gebied van duurzaamheid en naar de
milieuprestaties van het product. Van het onttrekken van grondstoffen aan de natuur tot en
met de verwerking van afval na de sloop van een gebouw.

‘Ontzorgen’
is bij ons "het" werkwoord.
Als wij als bouwspecialisten ons werk doen, kunt u door met uw dagelijkse werkzaamheden.
Het is de rode draad bij al onze bouwwerkzaamheden.

Weerkamp Projecten
Visie.
Werken moet plezierig zijn.
Dit betekent enerzijds dat er ruimte moet zijn voor persoonlijk contact, anderzijds moet het werk
dat u aan ons toevertrouwt op een professionele manier worden uitgevoerd.
Weerkamp streeft daarom naar een persoonlijk contact met haar klanten.
Korte lijnen, no-nonsense en klantgerichtheid zijn kenmerkend voor onze manier van werken.
Wij zijn in staat de continuïteit van de samenwerking met u te waarborgen.
Omdat wij werken met een klein team, met korte lijnen,
staat efficiëntie voorop.

Weerkamp maakt het verschil.
Kunststofkozijnen:
Onze hoogwaardige Kunststofkozijnen worden met de modernste machines vervaardigd.
Dankzij voortdurend innovatie, intensieve kwaliteitscontrole en zorgvuldige montage leveren wij telkens een top product af.
Vrijwel alle accessoires en opties, zoals screens, rolluiken of beslag zijn op kunststof toepasbaar.
Aan de buitenzijde is het mogelijk de elementen te voorzien van een houtnerf structuur >>>>
waarmee het kozijn nauwelijks van hout te onderscheiden is.
Vraag ons naar de mogelijkheden.
Al onze producten beschikken over KOMO keurmerk, Politiekeurmerk en Weerkamp-Garantie.

Veranda:
Het Veranda daksysteem van Weerkamp-Projecten biedt de perfecte oplossing voor de
uitbreiding van uw woning als afdak, carport of terrasoverkapping.
Door de eenvoud blijven alle bouwmogelijkheden open.
Het is budgetvriendelijk en het toppunt van professionaliteit.
Afgeronde lijnen en zachte vormen geven een ongeziene klasse aan ons systeem.
Alle Ral kleuren mogelijk, een niet-thermisch of thermisch dak, tussen twee muren,
verschillende goot- en paaltypes, kunststof platen of glas, helling van 5 - 45 graden, … noem maar op.
Ons daksysteem opent een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Maak uw dromen waar.
Wij monteren en leveren alles op maat door goede werkvoorbereiding.
10 jaar garantie en een korte levertijd van 3-4 werkweken op al ons maatwerk.
Overspanning zijn zelfs mogelijk tot 7 meter !
Wacht niet langer en vraag ons naar de mogelijkheden.

Bent u benieuwd naar wat een samenwerking met Weerkamp Projecten voor u zou kunnen betekenen?
Neem contact op voor een geheel vrijblijvend gesprek.
Met vriendelijke groet,
Robert Weerkamp.
Volg ons ook via:

