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Méér dan zomaar
een aannemer

ToekomstBouw: méér dan
zomaar een aannemer
ToekomstBouw tekent voor een vlekkeloze realisatie van uw

Ervaring die zich uitbetaalt

nieuwbouwplannen. Daarnaast zorgen wij voor waardebehoud

Zo zijn we met onze kennis van innovatieve bouwtechnieken,

en -vermeerdering van uw bestaande bezit door middel van

toepassingen en materialen vaak in staat om voordeliger,

planmatig onderhoud en renovatie. Zo creëren wij voor u een

maar kwalitatief minstens gelijkwaardige oplossingen aan

duurzame en energiezuinige woon- en werkomgeving.

te dragen. Weten we besparingen te bereiken door een

Kortom: Een ervaren partner. Met korte lijnen.

uitgekiende mix van prefab en werk ter plekke. En slagen
we er dankzij een slimme inrichting van het bouwproces en

Slimmer bouwen: Uw eerste voordeel zit in het voortraject

een goede afstemming met de verschillende bouwpartners

De kracht van ToekomstBouw manifesteert zich vaak al in

in om de doorlooptijd van uw project te verkorten.

het traject dat aan het eigenlijke bouwen voorafgaat.
Door uw wensen, behoeften, eisen, ontwerp en bestek

“Samen voor het beste resultaat. Ook door

grondig te analyseren, weten wij vaak aanzienlijke voordelen

alle aandacht te besteden aan een goede

voor u te behalen.

samenwerking met andere projectpartijen.”

Duurzaam bouwen:
energiezuinig en
milieuvriendelijk
bouwen
Met het oog op de
toekomst
ToekomstBouw draagt graag haar steentje bij aan een beter milieu.
Maar beseft ook dat er steeds een balans gevonden moet worden
tussen enerzijds de meer praktische eisen die u als opdrachtgever
aan een gebouw of project stelt, en allerlei milieudoelstellingen
aan de andere kant.

Milieu en winst
Waar dat kan, wijst ToekomstBouw u graag op milieuvriendelijker
materialen, bouwmethodes en technieken die niet alleen op de langere
duur milieuwinst, maar ook vaak kostenvoordelen opleveren. Deze voordelen en milieueffecten van het toepassen van dergelijke alternatieve
procedés maken we uiteraard voor u inzichtelijk en meetbaar.

Met ToekomstBouw profiteert u als opdrachtgever van onze ruime
ervaring op het gebied van woningbouw en commercieel, maatschappelijk en multifunctioneel vastgoed. Maar ook van ons aanzienlijk
potentieel aan bouwmaterieel en vakspecialisten op velerlei gebied.
Én natuurlijk van de aanwezigheid van een Glas-, Schilder- en Servicedivisie binnen één en dezelfde organisatie, bij u in de buurt.

Samen
Samen zijn
Samen werken
ToekomstGroep
Door samenwerking sterk!
Vestiging Andijk
Ged. Laanweg 47, 1619 PB Andijk
T +31 (0)228 59 49 60
F +31 (0)228 59 49 69
E bouw@toekomstgroep.nl
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Robbenkoog 50, 1822 BB Alkmaar
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Vestiging Almere
Zandzuigerstraat 60, 1333 HD Almere
T +31 (0)36 533 21 77
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E bouwalmere@toekomstgroep.nl
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Vestiging Amsterdam
Nieuwe Hemweg 20, 1013 CX Amsterdam
T +31 (0)20 581 77 50
F +31 (0)20 581 77 55
E bouwamsterdam@toekomstgroep.nl

