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social return on investment

Social return On Investment (SrOI) wordt als 
criterium bij aanbestedingen steeds belangrijker. 
SrOI is een methodiek voor het meten van het 
maatschappelijk rendement dat uit een bepaalde 
investering voortvloeit. Bedrijven kunnen voor 
zichzelf SrOI-eisen stellen, bijvoorbeeld als 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
hoog in hun vaandel staat, maar ze kunnen 
ook een SrOI-verplichting opgelegd krijgen. 
Bij aanbesteding door de overheid is dat een 
van de criteria.’
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carré van Bloemendaal    16

Isoleren zonder folie is 
zinloos

De werking en effectiviteit van de isola-
tie staat of valt met de conditie waarin 
de isolatie zich bevindt. De isolatiewaar-
den die door de fabrikanten worden 
afgegeven, worden alleen onder de 
juiste omstandigheden waargemaakt. 
Ze moeten ook door de jaren heen in 
stand blijven. Daarvoor moet aan de 
binnenzijde van de constructie en de 
isolatielaag, die de warme zijde wordt 
genoemd, een waterdichte, damprem-
mende folie worden aangebracht. Aan 
de buitenkant, de koude zijde, moet een 

waterdichte, dampopen folie 
worden aangebracht.
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Rockpanel gevelbekleding 

De gevelpanelen van rockpanel van 
basalt gemaakt zijn zeer vormvast, licht 
van gewicht en kunnen eenvoudig 
op maat worden gezaagd. Het is een 
vochtongevoelig en onderhoudsarm 
product dat bij bepaalde toepassingen 
zelfs naadloos kan worden gemon-
teerd. Er werd uitleg gegeven over 
de juiste toepassing van deze unieke 
gevelpanelen. Met oog voor de juiste 
principedetails, aansluitingen en bouw-
fysische verwerking. rockpanel liet ook 
zien hoe je een bestaande gevel het 
beste kunt na-isoleren. Op het regel-
werk bevestig je eerst verticale latten 
met isolatie ertussen. Om koudebrug-
gen te voorkomen bevestig je daarop 
horizontale latten met wederom isolatie 
ertussen. Vervolgens breng je damp-
open folie aan en daarna de tengels 
waarop de gevelplaten van rockpanel 
kunnen worden gemonteerd.

Jongeneel investeert fors in de kennis van haar 
medewerkers. Ze delen die kennis graag met hun 
klanten, onder meer op de Jongeneel Vakmandagen. 
Deze werden dit jaar voor de tweede keer door 
heel Nederland georganiseerd. Via praktijkgerichte 
demonstraties kwamen alle ‘ins en outs’ van 
dak-, gevel- en wandisolatie aan de orde. In 
samenwerking met toonaangevende leveranciers.

KENNIsdELING

Rockpanel kan zelfs naadloos 

worden gemonteerd

Praktijkgerichte 
demonstraties  
op jongeneel 
Vakmandagen

HOgE OPKOMST EN UITSTEKENDE CATErINg
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Europanel bevestigings-
middelen

Europanel is totaalleverancier op het 
gebied van geventileerde gevelbouw.
Het bedrijf onderscheidt zich door zijn 
eigen poedercoatingsysteem, waar-
mee ze de verschillende bevestigings-
middelen in elke gewenste rAL- of 
NCS-kleur ‘just in time’ kunnen leveren. 
Ze lieten zien hoe je rockpanel met 
behulp van schroeven, ringnagels of 
verlijming monteert. De aanwezige vak-
mannen konden hun handen ook uit de 
mouwen steken. Er werden praktische 
tips & tricks gegeven voor een optima-
le verwerking waaronder het gebruik 
van een tacker. Daarmee bespaar je al 
gauw een derde van de montagetijd.

Taftex bouwfolies 

Isoleren heeft totaal geen zin als niet 
de juiste folie wordt toegepast. ger-
ritsen Industrie is de leverancier van 
Taftex vochtregulerende folies. Deze 
membranen beschermen de construc-
tie en zorgen er tevens voor dat de 
isolatiewaarden in stand blijven. Tijdens 
deze vakmansessie kwam het belang 
van de juiste vochthuishouding in een 
constructie aan de orde: gebruik een 
damp-open folie aan de koude kant 
(buitenzijde) van de constructie en een 
dampremmende folie aan de warme 
kant (binnenzijde). Om te voorkomen 
dat er alsnog vocht via de kieren in 
de constructie trekt, dienen de Taftex 
folies bij de naden altijd met overlap te 
worden afgetaped.

Meer informatie over Taftex en de 
toepassing van de juiste tapes op 

pagina 22

Trespa gevelbekleding

De gevelbekleding van Trespa staat 
bekend om zijn eindeloze mogelijk-
heden om onderscheidende gevels 
te creëren. Het product is uitermate 
geschikt voor functionele geventileerde 
gevelsystemen. Er werd uitleg gegeven 
over de juiste verwerking van dit pro-
duct. Met oog voor de juiste principe-
details, aansluitingen en bouwfysische 
verwerking. Tijdens de Vakmandagen 
kwam Trespa met een primeur: bij het 
bevestigen van boeidelen hoeft nog 
maar een afstand van 5 mm tot de 
achterconstructie te worden aangehou-
den. In de bouwshop van Jongeneel 
zijn hiervoor handige afstandhouders 
verkrijgbaar. 

Europanel liet zien hoe je Rockpanel 

monteert

Trespa gaf uitleg over de juiste verwerking
Met Taftex blijven isolatiewaarden in stand
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Faay binnenwand- 
systemen

Faay demonstreerde een tweetal 
oplossingen. Een voorzetwand om 
slimmer na te isoleren (W’all-in-One 
Pg90) en een slanke scheidingswand 
om slimmer af te bouwen (VP70). De 
W’all-in-One Pg90 biedt een maxima-
le isolatie (4,06 rc) bij een minimale 
dikte (90 mm). De wand bestaat uit 
PIr-hardschuim verlijmd op een 9,5 
mm gipsplaat die met of zonder spouw 
tegen de achterwand wordt bevestigd. 
Dit totaalsysteem met geïntegreerde 
folies is spijker- of schroefvast over de 
hele oppervlakte. De VP70 is 70 mm 
dik en bestaat uit een massieve kern 
van vlasscheven met aan weerszijden 
een gipskartonplaat. Deze samenstel-
ling geeft de wand een hoge stijfheid 
waardoor een wandhoogte van 4,5 
meter mogelijk is. De rc-waarde be-
draagt 0,58. Iedere afwerking hierna is 
mogelijk.

Fibo Trespo binnen- 
wandafwerking

De kant-en-klare wandpanelen van 
Fibo Trespo zijn bij uitstek geschikt 
voor het bekleden van wanden in 
sanitaire ruimten. Ze kunnen met 
houten achterconstructie of door 
middel van verlijming rechtstreeks op 
bestaand tegelwerk worden geplaatst. 
Fibo Trespo legde uit dat de wanden 
hiermee in één arbeidsgang kunnen 
worden bekleed. Hierdoor bespaar je 
de tijd van het voorstrijken, lijmen en 
afvoegen. Tevens kan het bestaande 
leidingwerk zonder problemen wor-
den weggewerkt. Kortom: je bent veel 
sneller klaar. De wandpanelen zijn 
voorzien van een handige klikverbin-
ding en hebben een HPL- toplaag met 
verschillende designs. De beschikbare 
profielen en polymeerkit zorgen hierbij 
voor een optimaal eindresultaat.

Knauf Insulation

Via een niet-geïsoleerd dak gaat tot 
wel 30% van de warmte verloren. Spe-
ciaal voor het na-isoleren van het dak 
heeft Knauf Insulation MW 34 Alu Plus 
ontwikkeld, een glaswolproduct met 
een stevige dampremmende bekleding 
dat je klemmend kunt aanbrengen. Bij 
de productie wordt ECOSE gebruikt. 
De fabrikant liet de vakmannen ervaren 
dat dit isolatiemateriaal nu veel minder 
jeukt en eenvoudig op lengte kan 
worden afgesneden. Afhankelijk van 
de hoogte van de gordingen is het pro-
duct in verschillende dikten leverbaar. 
Om het klemmend te kunnen aanbren-
gen snij je het met een overmaat van 
10 mm. Om het hele vlak luchtdicht te 
maken moet de aansluiting van de iso-
latie op de gordingen en de zijwanden 
worden afgetaped met de bijbehoren-
de aluminium tape.

KENNIsdELING

Speciaal voor het na-isoleren 

van het dak
Slimmer na-isoleren met 

voorzetwand van Faay

Wanden kunnen in één arbeidsgang worden bekleed
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Unilin dakelementen

Unilin presenteerde een oplossing voor 
het na-isoleren van hellende daken op 
bestaande dakelementen of een dra-
gend dakbeschot met tengels: renoPIr 
Flex. Het bestaat aan de bovenzijde uit 
een isolatielaag van PIr-hardschuim 
met drie vurenhouten tengels en is aan 
de onderzijde van een laag minerale 
wol voorzien. Bij deze oplossing blijft 
het dak dus dicht en ondervinden de 
bewoners weinig hinder van de werk-
zaamheden. Bestaande en nieuwe iso-
latiewaarden kunnen bij elkaar worden 
opgeteld. Unilin presenteerde hierbij 
ook een ruwbouw dakkapel. Deze dak-
kapel bestaat uit drie uit multiplex en 
PIr-hardschuim opgebouwde onder-
delen, twee zijwangen en een dak, die 
binnen tien minuten tot een ruwbouw 
dakkapel vanuit de binnenzijde kunnen 
worden gemonteerd. 

Op www.unilininsulation.com vind je 
een handige offertetool

Isobouw gevelisolatie

Slimfort is een gepatenteerd gevel-
isolatiesysteem van Isobouw. Slimfort 
bestaat uit hoogwaardig geïsoleerde 
platen met geïntegreerde metalen beu-
gels. Afhankelijk van de te monteren 
gevelbekleding kunnen de platen hori-
zontaal of verticaal op de buitenmuur 
worden geplaatst. Door een handige 
klikverbinding worden de isolatiepla-
ten onderling met elkaar verbonden. 
Door deze klinkverbinding ontstaat een 
doorlopende isolatielaag en worden 
koudebruggen vermeden. Tijdens de 
demonstratie werd duidelijk dat bij de 
toepassing van dit systeem in feite een 
andere werkwijze gehanteerd wordt. 
De metalen beugels in de isolatieplaten 
vormen namelijk de basis voor de ach-
terconstructie. Eerst dient de isolatie 
te worden aangebracht en daarna pas 
de achterconstructie. Het systeem is 
eenvoudig en snel door één persoon 
te plaatsen. Een ander voordeel is dat 
voor de achterconstructie tot 75% min-
der materiaal nodig is.

Eternit gevelbekleding

Eternit liet onder meer zien hoe je een 
gevel een nieuw gezicht kunt geven 
met Cedral Click. Dit zijn decoratieve 
gevelstroken van vezelcement die 
goed met andere bouwmaterialen 
te combineren zijn. Een compleet 
assortiment schroeven en clips zorgt 
ervoor dat dat deze gevelstroken 
snel en eenvoudig kunnen worden 
gemonteerd. Eternit heeft ook slimme 
oplossingen voor een nette afwerking 
van de hoeken en randen alsmede 
een reeks afwerkprofielen in dezelfde 
kleuren als de gevelstroken. De randen 
van de gevelplaten uit het assortiment 
van Eternit hoeven niet te worden afge-
werkt. Als je dat toch wilt doen, gebruik 
dan retoucheverf en zorg ervoor dat 
het niet op de voorkant van de plaat 
terechtkomt. Dat kan de glanskracht 
namelijk aantasten.  ]

Met Cedral Click geef je de gevel een 

nieuw gezicht

Alle vakmannen kregen een certificaat van deelname

RenoPIR Flex voor het na-isoleren 

van hellende daken

Slimfort eenvoudig en snel door één persoon te plaatsen

De vrouwen achter het succes van de vakmandagen

7



jongeneel Zaandam is een van 
de vestigingen die opdrachten 
bij Pantar laat uitvoeren. We zijn 

benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. 
We maken een afspraak met Sven 
Keltering van Pantar. Manager Erik van 
de Stouwe van Jongeneel Zaandam 
en Peter Smit van Peter Smit Houtcon-
structies schuiven ook aan. Peter Smit 
was vroeger bedrijfsleider bij een tim-
merfabriek en begeleidt de opdrachten 
van Jongeneel. Sven Keltering trapt af: 
‘Wij zijn een werk- en leerbedrijf en be-
geleiden inwoners van de gemeenten 
Amsterdam en Diemen, die een afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt, naar 
een duurzame baan. Het zijn mensen 
met een lichamelijke, verstandelijke 
of psychische beperking, maar ook 
mensen die problemen hebben gehad 
of verslaafd zijn geweest. We bege-
leiden zo’n 3.000 mensen, intern op 
onze eigen locaties maar ook extern bij 
verschillende bedrijven. Zo verrichten 
ze bijvoorbeeld in- en ompakwerk bij 

een transportbedrijf, vervaardigen ze 
onderdelen voor persinstallaties bij een 
metaalbewerkingsbedrijf en werken ze 
in een kringloopwinkel.’

Eigenwaarde

Sven Keltering is hoofd van vier van de 
werkplaatsen waar de mensen een vak 
kunnen leren. Hij heeft de houtwerk-
plaats, de fietswerkplaats, het moza-
iekatelier en het naaiatelier onder zijn 
hoede: ‘Iedereen heeft talenten. Wij zijn 
erop gericht om die talenten en hun 
arbeidspotentieel maximaal te ontwik-
kelen. Ze worden door onze leermees-
ters individueel begeleid. Het begint 
met uitzoeken wat ze leuk vinden om 
te doen en als er ergens een vonkje 
overspringt, dan proberen we daar een 

vuurtje van te maken 
dat van binnen bij ze 
gaat branden. Werk 
is voor iedereen van 
waarde. Het vergroot 

de eigenwaarde, de trots en niet te ver-
geten de zelfstandigheid waarmee ze 
in het leven kunnen staan. We hebben 
ook statushouders onder onze cliënten. 
Bij die groep is de motivatiegraad vaak 
al hoog om in dit land te slagen. Pantar 
is een zelfstandige stichting. Samen 
met onze opdrachtgevers willen we 
bijdragen aan een samenleving waar 
iedereen naar vermogen meedoet.’

SROI

‘Jongeneel is een van de opdracht-
gevers van onze houtwerkplaats. 
Voor hun klanten laten ze hier relatief 
eenvoudig timmerwerk uitvoeren. Denk 
hierbij aan dakranden, goten, bekis-
tingselementen en zijwangen voor 
dakkapellen.’ Erik van der Stouwe vult 

Erik van de Stouwe  
van Jongeneel:

‘Social Return 
On Investment 
wordt als 
criterium bij 
aanbeste-
dingen steeds 
belangrijker’

Erik van de Stouwe 
(links) en Peter Smit 

social return 
on investment

JONgENEEL WErKT SAMEN MET PANTAr

MAATscHAPPELIjK VERANTWOORd ONdERNEMEN

De participatiewet moet ervoor zorgen dat meer 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
baan vinden. Van werkgevers wordt verwacht dat ze 
daar een actieve bijdrage 
aan leveren. Jongeneel 
werkt in dit verband 
samen met Pantar, 
het grootste sociaal 
werkbedrijf in de regio 
Amsterdam en Diemen.

8 juni 2019



hem aan: ‘Bouwbedrijven hebben voor 
deze klussen steeds minder handjes 
beschikbaar en de timmerwerkplaatsen 
van de grotere bouwbedrijven zijn niet 
meer goed voor dit soort werk inge-
richt. Daarnaast leveren ze hiermee 
een bijdrage aan de werkgelegenheid 
van kwetsbare groepen. Dat wordt 
Social return On Investment (SrOI) 
genoemd en wordt als criterium bij 
aanbestedingen steeds belangrijker. 
SrOI is een methodiek voor het meten 

van het maatschappelijk rendement dat 
uit een bepaalde investering voort-
vloeit. Bedrijven kunnen voor zichzelf 
SrOI-eisen stellen, bijvoorbeeld als 
maatschappelijk verantwoord onderne-
men hoog in hun vaandel staat, maar 
ze kunnen ook een SrOI-verplichting 
opgelegd krijgen. Bij aanbesteding 
door de overheid is dat een van de 
criteria.’

Kwaliteitscontrole

Peter Smit treedt op als tussenpersoon 
tussen Jongeneel en Pantar: ‘Ik werk in 
principe voor alle vestigingen van Jon-
geneel in de regio Noordwest. De aan-
vragen komen via de accountmanagers 
bij mij binnen. Ook wel rechtstreeks, 
maar het formele proces loopt altijd 
via Jongeneel.  Ik neem het offertetra-
ject, de engineering en het tekenwerk 
voor mijn rekening alsmede het maken 
van de uittreklijsten. De benodigde 
materialen worden rechtstreeks door 

Jongeneel bij Pantar afgeleverd. De 
opdrachten worden door de leermees-
ters begeleid. Ze zijn ook verantwoor-
delijk voor de kwaliteitscontrole. De 
ervaring heeft geleerd dat de betrok-
ken bouwbedrijven prijs weliswaar 
belangrijk vinden, maar ze willen ook 
graag iets voor deze doelgroep doen.’ 
We bezoeken de werkplaats en zien 
hoe het allemaal in zijn werk gaat. De 
leermeesters dragen een zwart T-shirt; 
de leerlingen hebben een rood T-shirt 
aan. Een van de leerlingen heeft net 
een blauw T-shirt mogen aantrekken. 
Daardoor mag hij bepaalde werkzaam-
heden zelfstandig verrichten. De trots 
is van zijn gezicht af te lezen. Sven 
Keltering: ‘Daar krijgen wij ook  
energie van.’  ]

Sven Keltering van Pantar: 

‘Iedereen heeft 
talenten. Wij zijn 
erop gericht om 
ze maximaal te 
ontwikkelen’

Werk vergroot de eigenwaarde

Voor Kondor Wessels liet Jongeneel 
bij Pantar prefab elementen maken 
om aluminium kozijnen tegen te 
stellen. Ze zijn toegepast bij de bouw 
van Noorddok, 309 woningen voor 
starters op de woningmarkt op het 
NDSM-eiland in Amsterdam

9



Unidek Aero is een constructief en isolerend 
dakelement voor nieuwbouwwoningen. Het 
werd onlangs weer toegepast bij de bouw van 
tien koopwoningen in de wijk Zuiderhoven-
West aan de rand van Hoofddorp. Ze 
maken onderdeel uit van een groot 
nieuwbouwproject dat wordt 
gerealiseerd door Think Wonen,  
een innovatief bouwbedrijf dat  
zich toelegt op de prefabricage 
van complete woningen.

PREfABRIcAGE

De Unidek Aero dakelementen worden met zelfborende schroeven gemonteerd. 
De hydraulische hijskraan van Kingspan Unidek zorgt ervoor dat ze in positie blijven

Geprefabriceerde 
NOM-woningen

DAK MET UNIDEK AErO 7.0 ELEMENTEN BEDEKT

10 JUNI 2019



Op de locatie in Hoofddorp 
spreken we met directeur/
mede-eigenaar Mark Spee 

en projectleider Chase gotlieb van 
Think Wonen. Mark heeft bouwkunde 
gestudeerd en is in 1994 voor zichzelf 
begonnen: ‘De bouw heeft me altijd 
gefascineerd. gebouwen staan er voor 
de lange termijn. Dat moet je je voort-
durend realiseren. Het is een mooi 
vak dat je steeds weer voor nieuwe 
uitdagingen plaatst. Een aantal jaren 
geleden ben ik mij met een partner uit 
de vastgoedwereld gaan toeleggen 
op het prefabriceren van complete 
woningen. Het zijn kwalitatief goede en 
comfortabele woningen met nauwelijks 
CO2-uitstoot. Ze zijn nul-op-de-meter 
en hebben een gezond leefklimaat. 
Omdat we onze idealen met de traditi-
onele manier van bouwen niet konden 
realiseren, hebben een compleet 
nieuwe manier van bouwen ontwikkeld, 
het Think Bouwsysteem. De woningen 
worden in onze productiehal in Drunen 
onder ideale omstandigheden geprefa-
briceerd.’

Energiebehoefte

‘Ons bouwsysteem resulteert in zoge-
naamde nul-op-de-meter-woningen. Ze 
wekken hun eigen energie op, zijn niet 
meer op het aardgasnet aangesloten 
en worden goed geïsoleerd. Daardoor 
hebben ze veel minder warmteverlies. 
De nieuwe wet- en regelgeving (BENg) 
hanteert 70 kWh/m2 als norm voor de 
maximaal toegestane energiebehoefte. 
Met gemiddeld 25-35 kWh/m2 pres-
teren onze woningen daar fors onder. 
Dat is voor de kopers uiteraard ook 
van belang. Ze betalen weliswaar wat 
meer voor hun woning, maar krijgen 
geen energierekening meer. Daarnaast 
heeft het een gunstig effect op de toe-
komstige waarde. Het project dat we 
hier realiseren, bestaat uit 22 huurwo-

ningen, 15 huurappartementen en 10 
koopwoningen. Deze koopwoningen 
zijn zes meter breed en 11,5 meter diep. 
Ze bestaan uit twee woonlagen en een 
zolderverdieping. Het prefabriceren 
van één woning duurt negen dagen. 
Als het proces eenmaal is opgestart, 
komt elke drie dagen een complete 
woning uit de fabriek.’ 

Constructieframe

Chase gotlieb neemt het stokje over: 
‘De kern van onze woningen bestaat 
uit een stalen, zelfdragend construc-
tieframe dat per verdieping van een 
betonnen vloer wordt voorzien. Een 
zeer sterke en maatvaste combinatie. 
Dat moet ook wel want de woningen 
worden per verdieping op een vracht-
wagen naar de locatie vervoerd. Ze 
doorstaan dat transport met gemak. 
Het stalen constructieframe zorgt ook 
voor stijfheid en draagvlak. Daardoor 
zijn bouwmuren overbodig en hoeven 
we bij de keuze van de toe te passen 
materialen voor de inbouw niet naar de 
constructieve eigenschappen te kijken. 
We kiezen ze op basis van thermische 
en akoestische isolatiewaarde, een 

Mark Spee (rechts) en Chase  
gotlieb van Think Wonen: 

‘Ons bouwsysteem 
resulteert in zoge-
naamde nul-op-de-
meter-woningen’

ralph van Bommel van  
Kingspan Unidek: 

‘Het Unidek 
Aero 7.0 
dakelement 
presteert 
beter dan het 
Bouwbesluit’
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gezond binnenklimaat en de milieube-
lasting. De constructie en de inbouw 
zijn van elkaar gescheiden. Omdat we 
niet verlijmen en onomkeerbare verbin-
dingen ontbreken, zijn de verschillende 
onderdelen en materialen eenvoudig 
te verwijderen, te hergebruiken en te 
vernieuwen. De elektrische energie 
wordt door zonnepanelen op het dak 
geleverd en voor de verwarming en het 
warme water maken we bij dit project 
gebruik van een compacte water-water 
warmtepomp.’

Nokafschuining

We lopen naar buiten en zien dat de 
eerste drie koopwoningen al op hun 
plaats zijn gezet. Chase: ‘De draagcon-
structie van de kap is eveneens van 
staal. Voor de dakbedekking zijn we 
bij Jongeneel Tilburg te rade gegaan.’ 
Accountmanager Björn van ginkel is 
ook naar Hoofddorp gereisd:  
‘Er is gekozen voor Unidek Aero 7.0 
dakelementen, waarbij 7.0 voor de 
(hoge) rc-waarde staat. Ze hebben een 
kern van EPS Platinum met vier geïnte-
greerde verstijvers. Daardoor kunnen 
ze grote overspanningen aan. Aan de 
buitenzijde zijn ze voorzien van een 3 
mm dikke spaanplaat, de herkenbare 
groene Unidek-folie en drie tengels. De 
binnenzijde is voorzien van een speci-
aal voor deze toepassing ontwikkelde 
12 mm dikke gipskartonplaat die tussen 
twee verstijvers wordt aangebracht. De 
binnenzijde is afgewerkt met een even-
eens 3 mm dikke spaanplaat, voorzien 

van een witte zichtzijde. Ze worden 
hier, samen met de dakraamkozijnen, 
rechtstreeks door Kingspan Unidek met 
eigen vervoer en hydraulische hijs-
kraan afgeleverd, op de juiste lengte 
en met de juiste nokschuining.’ 

Bouwbesluit

We spreken over dit project ook met 
Area Sales Manager ralf van Bommel 
en Accountmanager Internal Sales 
Jolanda van den Elsen van Kingspan 
Unidek. Ze leggen uit dat Kingspan 
Unidek de bedrijfsnaam is en Uni-
dek Aero de merknaam voor hun 
constructieve dakelementen voor 
de woningbouw: ‘Onze Unidek Aero 
dakelementen zijn zeer geschikt voor 
nieuwbouwwoningen, met specifieke 
oplossingen voor verschillende dakbe-
dekkingen. Ze lenen zich uitstekend 
voor de montage van zonnepanelen 
zoals bij dit project ook het geval is. 
Het Unidek Aero 7.0 dakelement dat 
wordt toegepast, presteert beter dan 
het Bouwbesluit voorschrijft. Dit geldt 

zowel voor de thermische isolatie als 
voor de geluidsisolatie. Ze kunnen 
eenvoudig met zelfborende schroeven 
worden gemonteerd. Onze hydrauli-
sche hijskraan zorgt er daarbij voor dat 
de dakelementen in positie blijven en 
dat er minder personeel nodig is op de 
bouwplaats. Voor de montage van de 
dakramen zonder raveling worden bij 
dit project ook Unidek Aero dakraam-
kozijnen toegepast. Naast dakelemen-
ten voor de nieuwbouw biedt Kingspan 
Unidek ook prima oplossingen voor de 
renovatiebouw: enkelschalige oplos-
singen voor montage op bestaand 
dakbeschot en dubbelschalige oplos-
singen voor montage op bestaande 
gordingen.’  ]

PREfABRIcAGE

Björn van ginkel van  
Jongeneel Tilburg: 

‘De constructieve 
dakelementen 
van Unidek Aero 
kunnen grote over-
spanningen aan’
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PROjEcTEN

In de wijk Bornsche Maten, gelegen in 
karakteristieke dorp Borne, heeft ontwikkelaar 
Vazet in samenwerking met Groothuis Bouw 
De Vossenheem gerealiseerd: een twintigtal 
levensloopbestendige patiowoningen met 
alle functies waaronder de slaapkamer en de 
badkamer op de begane grond. De woningen 
zijn onderhoudsarm gebouwd en goed 
geïsoleerd. Ze zijn voorzien van driedubbele 
beglazing en zonnepanelen.

Gevelaccenten 
met fraké Noir

Thermisch gemodificeerd loofhout
De gevels bestaan uit fraai metselwerk 
met accenten van verduurzaamd hout. 
Vazet heeft daarbij gekozen voor de 
toepassing van Fraké Noir, thermisch ge-
modificeerd loofhout afkomstig uit West- 
Afrikaanse bossen. Van nature heeft 
deze houtsoort een lage duurzaamheid, 
maar via een verhittingsproces wordt het 
opgewaardeerd naar duurzaamheidklas-
se I. In samenwerking met Houthandel 
Van Dam heeft Jongeneel Zwolle de 
toepassing begeleid.
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We brengen een bezoek 
aan de fabriek in Ede 
en spreken daar met 

verkoopleider Dennis Budding. Bruil 
heeft een herkenbaar logo 

met een opvallende 
kikkergroene kleur. 
We zijn benieuwd 
naar de oorsprong: 
‘Ons logo is 
altijd al groen 
geweest, maar die 

kleur onderstreept 
momenteel ook onze 

missie voor 2025: 

slimme bouwproducten maken met 
minder materiaal. De bouwsector kampt
met een groeiende schaarste aan 
grondstoffen. Om onze producten in 
de toekomst betaalbaar te houden, zijn 
wij actief op zoek naar grondstoffen 
die ook toekomst hebben en werken 
we aan een afvalvrij productieproces. 
Daarnaast willen we de transitie maken 
naar fossielvrije energie, zowel bij 
de productie als de logistiek. Door 
tegelijkertijd in te zetten op de kansen 
die de digitalisering biedt, ontwikkelen 
we ook slimme oplossingen voor de 
processen bij onze klanten. Bruil Prefab 
Printing, het 3D-printen van beton, 

is een goed voorbeeld van de 
innovatieve oplossingen die onze 
missie volledig tot zijn recht laat 
komen. Het maakt de vormvrijheid 
voor de architect weer betaalbaar.’

Gefaseerd

Bruil is in 1906 door Bernard Bruil 
opgericht. Het familiebedrijf wordt 
op dit moment door de vierde 

generatie gerund en de vijfde 
generatie is ook al in het bedrijf 
actief. Verspreid over heel 
Nederland beschikt Bruil over 

meer dan tien productielocaties, 
niet alleen voor de droge mortels 

en de afbouwproducten die bij alle 
vestigingen van Jongeneel verkrijgbaar 
zijn, maar bijvoorbeeld ook voor het 

fabriceren van heipalen, kanaalplaten 
en prefab betonelementen. We 
vragen Dennis naar de start van de 
samenwerking met Jongeneel: ‘De 
eerste contacten zijn in april 2017 
gelegd. ‘Daarna is het snel gegaan, 
waarbij we er in goed overleg met 
Jongeneel voor hebben gekozen 
om het assortiment gefaseerd uit te 
rollen. Zo zijn we begin 2018 met 
een elftal droge mortels van start 
gegaan. Het assortiment egalines 
en de tegellijmen zijn daar pas later 
aan toegevoegd. Onze producten 
waren nieuw voor Jongeneel. Daarom 
hebben we de uitrol met een gedegen 
trainingsprogramma begeleid.’

Gouden regel

‘Het ging daarbij om basisvragen als 
wat is cement en beton, hoe maak je 
het en wanneer pas je welke soort toe? 
We hebben uiteraard ook aandacht 
besteed aan de samenstelling en 
toepassing van de verschillende 
producten, zodat Jongeneel haar 
klanten goed kan adviseren. Welke 
vragen moet je stellen als een klant 
cement of beton nodig heeft? Bij 
de introductie van de egalines en 
de tegellijmen hebben we dat weer 
gedaan. Bij het egaliseren ging het 
onder meer over het belang van 
voorstrijken, over het verwijderen van 
luchtbellen en over de wachttijd die je 

Jongeneel is een complete leverancier geworden, 
niet alleen van hout en plaatmateriaal, maar ook 
van bouwmaterialen. Als leverancier van droge 
mortels speelt Bruil hierin een belangrijke rol. De 
succesvolle samenwerking is onlangs uitgebreid 
met een serie afbouwproducten waaronder 
egalines en tegellijmen. Daarmee kan Jongeneel 
de allround vakman nog beter van dienst zijn.

droge mortels en afbouwproducten van Bruil
COMPLEET ASSOrTIMENT VOOr DE ALLrOUND VAKMAN

BOUWMATERIALEN
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droge mortels en afbouwproducten van Bruil

Door de kikkergroene 
kleur van de verpakkingen zijn 

de producten van Bruil niet te missen

Exclusief verkrijgbaar bij Jongeneel

moet aanhouden voordat vloerdekking 
kan worden aangebracht. Bij tegellijmen 
is het verschil tussen dispersielijm 
(pastalijm) en cementgebonden lijm 
(poederlijm) essentieel. De gouden 
regel is dat je voor de vloer altijd 
poederlijm moet gebruiken en voor 
de wanden bij voorkeur pastalijm. 
Als verkoopleider stuur ik een team 
van vier adviseurs aan. Zij hebben de 
trainingen verzorgd en ondersteunen 
de vestigingen van Jongeneel bij 
specialistische vragen of projecten. 

Exclusief

Dennis legt uit dat de samenwerking 
met Jongeneel een exclusief karakter 
draagt: Jongeneel wilde haar 
assortiment uitbreiden en wij wilden 
onze merknaam op het gebied van 
zakgoed meer bekendheid geven. 
Win-win. Het is een succesvolle 
samenwerking die onlangs dus met 
onze afbouwproducten is uitgebreid. 
Onze tegellijmen worden alleen 
voor Jongeneel geproduceerd. De 

kalkzandsteenlijm, ook wel blokkenlijm 
genoemd, is zowel in een zomer- 
als winterkwaliteit verkrijgbaar, op 
aanvraag ook in een speciale stofarme 
kwaliteit.’ Wat de droge mortels betreft 
vraagt Dennis apart aandacht voor 
de goed verwerkbare krimpmortel 
voor het aangieten van constructies: 
‘Jongeneel biedt nu een compleet 
assortiment aan. Door de groene 
kleur van onze verpakkingen zijn ze 
in de haalcentra niet te missen. Onze 
voegmiddelen en voorstrijkproducten 
zijn in de bouwshop te vinden. Dat 
geldt ook voor aanvullende producten 
zoals lijmkammen voor het aanbrengen 
van tegellijmen en prikrollers bij het 
toepassen van egalisatiemortels.’ Het is 
duidelijk: voor de allround vakman heeft 
Jongeneel een compleet assortiment te 
bieden. One-stop-shopping.  ]

Verkoopleider Dennis  
Budding van Bruil: 

‘Het is een  
succesvolle 
samenwerking  
die onlangs met 
onze afbouw-
producten is 
uitgebreid.’
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samen met Jeroen ruiter en 
rené Bootsma van Jongeneel 
Zaandam brengen we een 

bezoek aan de bouwplaats. We hebben 
een afspraak met gerald Schreurs, 
een ervaren projectvoorbereider 
die sinds anderhalf jaar bij Heilijgers 
Bouw in dienst is: ‘Het is mijn eerste 
project bij dit bouwbedrijf. Heilijgers 
Bouw heeft haar wortels in Amersfoort. 
Binnen een straal van vijftig kilometer 
zijn we actief in de seriematige 
woningbouw en utiliteitsbouw. 
Daarnaast hebben we een aparte tak 
die zich met renovatie en onderhoud 
bezighoudt. Een bijzonder project is 
de transformatie van de voormalige 
bibliotheek in Amersfoort tot 
drieëntwintig levensloopbestendige 
koopappartementen. Dat was een 
zogenaamd CPO-project waarbij 
de toekomstige bewoners tevens 

de opdrachtgevers waren. Een 
ander project dat eruit springt, is 
de bouw van Eemerald, een ware 
eyecatcher aan het Eemplein in 
Amersfoort. Dit complex bestaat uit 36 
koopappartementen en 2 penthouses 
alsmede commerciële ruimten 
in de plint en een ondergrondse 
parkeergarage. Het wordt eind 2020/
begin 2021 opgeleverd.’

Rijksmonument

‘Dit project is ook heel bijzonder. Het 
gaat om de transformatie van het 
voormalige psychiatrische ziekenhuis 
Meerenberg tot 29 stadsvilla’s, 4 
appartementen en een theaterkapel. 
We bouwen er ook 9 nieuwe 
stadsvilla’s bij. De woningen krijgen 
een vloeroppervlakte van 220 tot 
500 m2 en een inhoud vanaf 1.200 

m3. Ze worden casco opgeleverd en 
kunnen door de kopers naar eigen 
inzicht worden afgebouwd. De door 
ons voor het casco te verrichten 
werkzaamheden bestaan onder meer 
uit het herstel en verbeteren van de 
fundering, de restauratie en renovatie 
van het bestaande casco, de gevels 
en het dak, het plaatsen van de 
woningscheidende wanden alsmede 
het aanbrengen van de thermische 
en akoestische isolatie. Door deze 
transformatie krijgt dit bijzondere 
rijksmonument uit 1848 weer de status 
die het verdient. Het gebouw heeft 
meer dan twintig jaar leeg gestaan 
en zal in het vervolg als het Carré van 
Bloemendaal door het leven gaan.’

Verdiepingshoogte

gerald Schreurs legt uit dat eerst alle 

TRANsfORMATIE

Het villapark ontleent zijn naam 
aan de carrévorm waarin het destijds 
is gebouwd. Het ontwerp voor de 
herontwikkeling is van HeikoHulsker 
Architecten in Haarlem
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vloeren op de begane grond eruit 
zijn gesloopt: ‘Daarna zijn er circa 
vijfhonderd schroefinjectiepalen 
aangebracht. Ingekast tussen de 
bestaande wanden, is hierop de 
nieuwe betonvloer gestort. De 
woningscheidende wanden zijn 
geprefabriceerd. Ze zijn vervaardigd 
van keramische blokken en 
combineren de voordelen van 
systeembouw met de voordelen 
van deze blokken. Ze zijn licht 
van gewicht, geluidsisolerend en 
vochtregulerend. De wanden zijn met 
behulp van een hijskraan via het dak 
op hun plaats gezet. De stadsvilla’s 
die in het bestaande gebouw worden 
gerealiseerd, hebben allemaal drie 
woonlagen en in enkele gevallen een 
zolderverdieping. De drie woonlagen 
hebben een verdiepingshoogte van 

maar liefst zes meter. Dat maakt het 
voor de kopers mogelijk om als optie 
in de vorm van een entresol meer 
leef- en/of werkruimte te creëren. 
Deze stadsvilla’s beschikken ook 
over een aangebouwde serre. De 
bestaande gevels zijn met behulp van 
voorzetwanden geïsoleerd waarbij 
glaswol is toegepast.’

Dakelementen

Jongeneel Zaandam is onder meer 
betrokken bij de renovatie van het 
dak. Hiervoor zijn enkelschalige en 
dubbelschalige dakelementen van 
Unilin geleverd, op maat en just-in-time. 
Het proces is van meet af aan begeleid 
door verkoper binnendienst rené 
Bootsman: ‘In totaal ging het om  
3.500 m2 enkelschalige dakelementen. 

In Bloemendaal, aan de rand van de duinen, wordt 
een bijzonder rijksmonument getransformeerd tot 
exclusieve stadvilla’s en appartementen. Ze worden 
casco opgeleverd en kunnen door de kopers naar 
eigen inzicht worden afgebouwd. De transformatie 
wordt uitgevoerd door Heilijgers Bouw.

carré van 
Bloemendaal

BIJZONDEr rIJKSMONUMENT

gerard Schreurs van  
Heiligers Bouw: 

‘De drie woonlagen 
van de stadsvilla’s 
hebben een 
verdiepings-
hoogte van maar 
liefst zes meter’

De transformatie is nog 
in volle gang

Bij de renovatie van het dak heeft Gerald Schreurs 
van Heilijgers Bouw (links) intensief samengewerkt 
met René Bootsman van Jongeneel Zaandam
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Men wilde de uitstraling van het oude 
schrootjesplafond terugbrengen. Dat 
wordt gerealiseerd door ze tevoren aan 
de onderkant met geschaafde en ge-
ploegde vurenhouten delen te beplak-
ken. Ze worden kant-en-klaar aangele-
verd. Het is een oud gebouw. Je kunt 
je dus voorstellen dat de maten van de 
dakelementen bepaald niet standaard 
waren. We moesten soms ‘andersom’ 
denken om ze toch passend te maken. 
We hebben daarbij goed met Heilijgers 
en de fabrikant kunnen samenwer-
ken. Er is geen dakelement verkeerd 
geleverd. Daar zijn we trots op. Voor de 
nieuw aangebouwde serres hebben we 
300 m2 Unilin DS D Unigreen geleverd. 
Dit zijn dubbelschalige dakelementen 

met groene spaanplaat aan de binnen-
zijde. Dat was een stuk gemakkelijker.’

Meedenken

De relatie met Jongeneel bestaat al heel 
lang. Senior accountmanager Jeroen 
ruiter: ‘Ik weet niet precies hoe ver 
onze relatie teruggaat, maar Heilijgers 
was al een gewaardeerde klant toen ik 
bij Jongeneel in dienst kwam. En dat is 
meer dan dertig jaar geleden. We zijn 
geen kale leverancier die ‘dozen schuift’, 
maar proberen met onze klanten mee 
te denken. Zijn de juiste producten 
gekozen? Kan het niet beter anders 
worden aangepakt? Met onze kennis en 
ervaring kunnen we onze klanten altijd 

verder helpen. De toegevoegde waarde 
die we bieden, weegt vaak zwaarder 
dan de allerlaagste inkoopprijs. 
Samen naar de beste oplossingen 
zoeken en daarvoor ook samen de 
verantwoordelijkheid dragen. Dat is 
onze insteek. Deze transformatie is 
daarvan een goed voorbeeld, niet alleen 
bij de renovatie van het dak, maar ook 
bij de keuze van de juiste leverancier 
voor de gelijmde liggers die bij de 
constructie van de tussenvloeren voor 
de entresols zijn toegepast.’

Medisch gezag

gerald Schreurs leidt ons rond en laat 
ook enkele van de stadsvilla’s zien die 
al zijn opgeleverd. Veiligheidsschoenen 
aan en helm op: ‘Omdat we bij de 
realisatie van dit project met veel 
verschillende onderaannemers werken, 

TRANsfORMATIE

De kopers kunnen in de vorm 
van een entresol (nog) meer 
leef- en/of werkruimte creëren
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besteden we extra aandacht aan de 
veiligheid.’ Het villapark ontleent zijn 
naam aan de carrévorm waarin het 
destijds is gebouwd. Het beslaat maar 
liefst zestienduizend vierkante meter 
en grenst aan het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. De statige stijl waarin 
het gebouw is opgetrokken, was een 
bewuste keuze. Het moest medisch 
gezag uitstralen om de psychiatrische 
patiënten, krankzinnigen zoals ze 
in die tijd nog werden genoemd, 
in toom te houden. De authentieke 
voorgevel is intact gebleven, evenals 
de karakteristieke schoorsteen op 
het besloten middenterrein. Teneinde 
het authentieke karakter van de 
dakbedekking ook zoveel mogelijk 
terug te brengen worden de bestaande 
dakpannen hergebruikt. Het is een 
imposant transformatieproject dat niet 
nalaat indruk te maken.  ]

Jeroen ruiter van  
Jongeneel Zaandam: 

‘De toegevoegde 
waarde die we 
bieden, weegt 
vaak zwaarder 
dan de allerlaagste 
inkoopprijs’

De onderkant van de dakelementen 
wordt met geschaafde en geploegde 
vurenhouten delen beplakt
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Pascal van den Born is manager 
E-commerce. Voordat hij bij 
Jongeneel in dienst trad, heeft 

hij ruime ervaring opgedaan: op het in-
koopvlak bij Technische Unie en op het 
digitale vlak bij Hornbach. Bij Hornbach 
heeft hij in teamverband aan de opbouw 
en implementatie van hornbach.nl 
gewerkt. Ze wonnen er in de categorie 
bouwmarkten de award voor beste 
webshop mee. Bij Jongeneel ligt zijn 
focus op het continu verbeteren van de 
digitale samenwerkingsmogelijkheden. 
Pascal: ‘Een paar weken na het verschij-
nen van dit nummer van Inhout lanceren 

we een nieuwe versie van onze website. 
Daarmee wordt het nog eenvoudiger 
om 24/7 met Jongeneel samen te wer-
ken. In dit verband introduceren we ook 
een aantal nieuwe functionaliteiten. Bij 
de ontwikkeling van deze nieuwe func-
tionaliteiten hebben we zoveel mogelijk 
door de bril van onze klanten gekeken 
en samen met de teams op onze ves-
tigingen naar hun wensen geluisterd. 
Waar hebben onze klanten behoefte 
aan, wat verwachten ze van Jongeneel 
en hoe kunnen we hen daarbij zo goed 
mogelijk van dienst zijn?’

Productendatabase

‘We hebben ook gekeken naar de 
wijze waarop onze klanten navigeren. 
Die analyse maakte duidelijk dat ze 
dat grotendeels visueel doen. Bij het 
ontwerpen van onze nieuwe website en 
webshop is dat dan ook een centraal 
uitgangspunt geweest. Hetzelfde geldt 
voor het aantal stappen dat ze moe-
ten doorlopen. Die hebben we zoveel 
mogelijk teruggebracht, zodat ze 
sneller kunnen navigeren en sneller en 
gemakkelijker in onze webshop kunnen 
afrekenen. Onze klanten zullen ervaren 
dat de toegankelijkheid en het gebruiks-
gemak aanzienlijk zijn toegenomen. Op 
dit moment hebben de klanten, die zich 
op onze website hebben geregistreerd, 
al 24/7 inzicht in prijzen, voorraden en 
bestelhistorie. We werken continu aan 
het uitbreiden en verrijken van onze 
database waarin ze alle relevante en 
actuele informatie over onze producten 
kunnen vinden. Niet alleen informatie 
over het product zelf, maar bijvoorbeeld 
ook over de verwerking en de wet- en 
regelgeving die van toepassing is, zo-
veel mogelijk visueel ondersteund, ook 
met video’s.’

Budgetbeheer

‘In onze webshop kunnen onze klan-
ten nu al tegen hun eigen nettoprijzen 
bestellen. In de nieuwe versie kunnen 
ze meerdere projectadressen aanleg-
gen en daarvoor aparte materiaallijs-
ten opvoeren. Ze krijgen ook, en dat 

Jongeneel lanceert binnenkort een nieuwe versie van haar website. De toegan-
kelijkheid en het gebruiksgemak zijn aanzienlijk toegenomen. Daarnaast is 
en wordt de productinformatie sterk uitgebreid en kunnen de klanten van 
Jongeneel profiteren van nieuwe en vernieuwde functionaliteiten. We spreken 
erover met Pascal van den Born.

Nieuwe website, nieuwe look & feel
SNELLEr NAVIgErEN EN AFrEKENEN

dIGITALE sAMENWERKING

www.jongeneel.nl

Het gebruiksgemak is 
aanzienlijk toegenomen
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was een van hun grote wensen, een 
budgetbeheerfunctie ter beschikking. 
Daarmee kunnen ze de bestellingen van 
meerdere gebruikers monitoren. Per 
gebruiker kunnen ze specifieke rechten 
instellen waaronder een inkooplimiet. 
Zodra die wordt overschreden, krijgt de 
budgetbeheerder een melding via de 
e-mail.’ Pascal wijst erop dat ze met de 
bestelapp van Jongeneel uiteraard ook 
tegen hun eigen nettoprijzen kunnen 
bestellen: ‘Handig als je op de bouw-
plaats bent, in de bus zit of in je eigen 
magazijn rondloopt en ziet dat bepaalde 
producten moeten worden bijbesteld. 
Op dat moment heb je het hele assorti-
ment van Jongeneel bij wijze van spre-
ken in je broekzak zitten. Onze klanten 
kunnen ook gebruikmaken van onze 
barcodescanners. Daarmee kunnen ze 
de (bij) te bestellen producten eenvou-
dig scannen, foutloos uitlezen en direct 
bestellen.’

Direct bestellen

Pascal laat ons alvast de nieuwe versie 

van de website en webshop zien. Hij 
legt uit dat de verwarrende inlognamen 
tot het verleden behoren en dat de 
klanten nu met hun eigen e-mailadres 
kunnen inloggen. Na het inloggen zien 
we onder ‘Mijn Jongeneel’ een button 
‘direct bestellen’ verschijnen. Pascal: 
‘Dat is een van de vernieuwde 
functionaliteiten. Het biedt 
onze klanten de moge-
lijkheid om in een 
keer tot maxi-
maal vijfentwintig 
artikelnummers 
in te voeren. Die 
hoeven ze dan niet 
meer eerst in onze 
website op te zoeken. 
We nemen de proef op 
de som en ervaren dat 
het navigeren een stuk 
sneller verloopt. Het afre-
kenproces is tot drie stappen 
teruggebracht. We vragen Pas-
cal tenslotte naar de koppeling 
met de BIM-bibliotheek: ‘Als je bij 
‘Jongeneel Services’ op de button 

‘digitale samenwerking’ klikt, kun je nu 
al naar de BIM-pagina gaan en daar 
onze BIM-plugin downloaden. We wer-
ken eraan om de producten die in onze 
BIM-bibliotheek zitten, in onze webshop 
nog beter herkenbaar te maken.’  ]

Nieuwe website, nieuwe look & feel

Pascal van de Born van Jongeneel: 

Samen met de teams op onze vestigin-
gen hebben we zoveel mogelijk door 
de bril van onze klanten gekeken’

Download de 
jongeneel app

Kort samengevat

 Sneller en gemakkelijker 
navigeren en afrekenen

 Meer producten en 
productinformatie

 Compleet nieuwe look & feel
 Schaalbaar naar tablets en 

smartphones
 Inloggen met je eigen 

e-mailadres
 Budgetbeheer als nieuwe 

functionaliteit
 Direct bestellen als 

vernieuwde functionaliteit

Na het inloggen komt de klant in zijn eigen omgeving
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Het kantoor van gerritsen 
Industrie bevindt zich in een 
fraai gerenoveerd industrieel 

pand aan de rand van Haarlem. Daar 
spreken we met algemeen directeur 
Jaap-Jan gerritsen. Hij vertelt dat 
gerritsen Industrie is ontstaan uit 
Meuwissen. Dat bedrijf werd in 1998 
door zijn vader overgenomen en later 
verkocht aan een Finse multinational: 
‘Een paar jaar geleden hebben we 
het teruggekocht en varen we weer 
een eigen koers. We concentreren 
ons daarbij op de Nederlandse markt, 

onder meer met de hoogwaardige 
bouwfolies die we onder de merknaam 
Taftex op de markt brengen. Die 
naam is overigens afgeleid van de 
voorloper van Meuwissen Industrie, 
de Teer en Asfalt Fabriek (TAF). 
De cirkel is dus weer rond. We 
zijn specialist op het gebied van 
isolerende en vochtregulerende 
folies. Onze producten hebben 
zich ontwikkeld van beschermende 
folies tot een lichtdichtingsschil met 
zowel een isolerende functie als een 
vochtregulerende functie.’

AssORTIMENT

Isoleren zonder de 
juiste folie is zinloos

SPECIALE TAPES VOOr LUCHTDICHTE AFWErKINg

Jaap-Jan gerritsen van gerritsen Industrie: 

‘Je moet niet alleen de 
juiste folies toepassen, 
maar je moet ze ook 
op de juiste manier 
aanbrengen’

Bouwfolies zijn een essentieel onderdeel van een goed isolerende gevel-, wand- 
of dakconstructie. Ze zorgen ervoor dat de isolatiewaarde wordt waargemaakt 
en ook door de jaren heen in stand blijft. We brengen een bezoek aan Gerritsen 
Industrie, de leverancier van Taftex.

Voor een duurzaam 
en luchtdichte 

afwerking heeft 
Taftex drie speciale 

tapes ontwikkeld: 
(vlnr) Taftex Alu 

Tape, Taftex Facade 
Tape en Taftex 

Folie Tape
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Regenjas

Jaap-Jan gerritsen is van mening dat 
isoleren totaal zinloos is als je daarbij 
niet de juiste folies of luchtdichting 
toepast: ‘De werking en effectiviteit van 
de isolatie staat of valt met de conditie 
waarin de isolatie zich bevindt. De 
isolatiewaarden die door de fabrikanten 
worden afgegeven, worden alleen 
onder de juiste omstandigheden 
waargemaakt. Ze moeten ook door de 
jaren heen in stand blijven. Daarvoor 
moet aan de binnenzijde van de 
constructie en de isolatielaag, die de 
warme zijde wordt genoemd, een 
waterdichte, dampremmende folie 
worden aangebracht. Het voorkomt 
dat vochtige lucht van binnenuit 
in de isolatielaag kan doordringen 

met condens- en uiteindelijk 
schimmelvorming als gevolg. Aan de 
buitenkant, de koude zijde, moet een 
waterdichte, dampopen folie worden 
aangebracht. De dampopen werking 
zorgt ervoor dat het in de constructie 
aanwezige vocht naar buiten kan 
wasemen en de isolatielaag droog 
blijft. Bij een voltooide constructie 
functioneert deze folie ook als een 
tweede regenjas voor het geval dat er 
toch nog water door de buitenschil lekt.’

Levensduur

‘Voor specifieke omstandigheden 
hebben we speciale folies in ons 
assortiment. Een voorbeeld daarvan 
is de speciale folie die aan de warme 
zijde van extra vochtige ruimtes moet 
worden aangebracht. Daarbij moeten 
jullie denken aan badkamers, sauna’s 
en doucheruimtes, maar ook aan 
zwembaden en vochtige industriële 
ruimtes. Er worden steeds meer 
zonnepanelen op daken gemonteerd. 
Voor die specifieke situatie hebben 
we ook een speciale folie. Hij heeft 
een hogere temperatuurbestendigheid 
en dient uiteraard aan de koude zijde 
te worden aangebracht. Een ander 
voorbeeld van een speciale folie is 
de folie die bij een gedeeltelijk open 
buitengevel aan de koude zijde moet 
worden aangebracht. Deze folie is 
bestand tegen langdurige UV-straling 
en ook geschikt voor toepassing onder 
een niet helemaal sluitend pannendak. 
Het zijn allemaal hoogwaardige 
producten met een lange levensduur. 
Ze zorgen ervoor dat de constructies 
voldoen aan de hoge eisen die 
tegenwoordig aan isolatiewaarden 
worden gesteld.’

Luchtdicht

De folies van Taftex 
vormen, ook 
kostentechnisch, 
maar een relatief 
klein onderdeel 
van de constructies 
waarin ze worden 
toegepast. geen of 
verkeerde toepassing 
van de juiste folies kan 
evenwel grote consequenties 

hebben. Jaap-Jan gerritsen: ‘Inderdaad, 
je moet niet alleen de juiste folies 
toepassen, maar je moet ze ook op 
de juiste manier aanbrengen. Om 
vergissingen en daarmee bouwfouten 
te voorkomen werken we met twee 
niet te missen kleurcodes: rood 
voor de folies die aan de warme 
binnenzijde moeten worden toegepast 
en blauw voor de folies die aan de 
koude buitenzijde moeten worden 
toegepast. Voor het op de juiste manier 
aanbrengen van de folies hebben 
we speciale Taftex-tapes ontwikkeld. 
Als die zorgvuldig worden toegepast, 
dan garanderen ze een duurzaam en 
luchtdicht eindresultaat. Je kunt er ook 
kleine beschadigingen van de folies 
mee repareren. Ze hebben dezelfde 
kleurcode als onze folies, zodat je 
precies weet welke tape je aan welke 
kant moet aanbrengen.’  ]

Algemeen directeur Jaap-Jan 
Gerritsen voor een overzicht 
van het kernassortiment dat de 
klanten van Jongeneel in staat 
stelt de juiste keuze te maken.

Dakisolatie met Taftex EX-130 aan de koude 
zijde en Taftex IN-100 aan de warme zijde

Zolderisolatie met Taftex IN-150 aan de war-
me zijde. Deze folie wordt specifiek toegepast 
bij het isoleren van vochtige ruimtes
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Het begon met de overname 
van Bouwbedrijf risseeuw, nu 
zo’n twintig jaar geleden. Di-

recteur Adri Vlaander: ‘We hebben ons 
gespecialiseerd in renovatie, verbou-
wing en onderhoud van woningen en 
bedrijfspanden. Daarnaast hebben we 
een bedrijfsonderdeel dat elektrische 
installaties kan aanpassen, vernieu-
wen, vervangen of uitbreiden en een 
bedrijfsonderdeel dat een compleet 
assortiment bouwmaterialen aan doe-
het-zelvers levert. Na de overname 
zijn we flink gegroeid en is het aantal 
medewerkers verdubbeld. Sinds zes 
jaar run ik het bedrijf samen met mijn 
zoon gert-Jan. Het ondernemersbloed 

bleek ook door zijn aderen te stromen. 
We zijn samen eigenaar en hebben 
het bedrijf onlangs omgedoopt in de 
Vlaander groep. Zo’n vijf jaar geleden 
kregen we te maken met een mantel-
zorgsituatie binnen de eigen familie-
kring. Mijn schoonmoeder kon de trap 
niet meer op en dat heeft ons aan 
het denken gezet, mede gelet op het 
gegeven dat Nederland steeds meer 
vergrijst en de overheid met haar 
zorgbeleid inzet op langer zelfstandig 
wonen.’

Zorgaanbouw

‘Omdat 95% van de slaap- en bad-

kamers zich op de eerste verdieping 
bevindt, hebben we toen een zorgaan-
bouw ontwikkeld. Daarmee kunnen 
ouderen langer in hun eigen woning 
blijven wonen. Zo’n aanbouw of 
mantelzorgwoning maakt het tevens 
mogelijk om ouders bij hun kinderen 
te laten wonen. We zijn we er pas zo’n 
tweeënhalf jaar geleden mee naar bui-
ten getreden. Daarbij maken we ook 
gebruik van social media. Inmiddels 
krijgen we gemiddeld twee aanvragen 
per week. Ze komen uit het hele land. 
Onze zorgaanbouw heeft een slaapka-
mer en een badkamer. De afmetingen 
alsmede de inrichting en de afwerking 
kunnen aan de individuele wensen en 

Jongeneel Terneuzen is een van de vaste leveranciers van de Vlaander Groep. 
Ze zijn gevestigd in Axel en hebben een uniek concept ontwikkeld waarmee ze 
binnen een dag een geprefabriceerde aanbouw kunnen plaatsen. Compleet en 
kant-en-klaar. Met dit concept zijn ze ook op de recreatiemarkt actief.

complete aanbouw 
binnen een dag

FLExIBEL IN MAATVOErINg EN AFWErKINg

PREfABRIcAGE

De units worden onder 
ideale omstandigheden 
geprefabriceerd
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Adri Vlaander van de  
Vlaander groep: 

‘Inmiddels krijgen 
we gemiddeld twee 
aanvragen per 
week. Ze komen  
uit het hele land’

Een concept voor alle levensfasen

Adri Vlaander (rechts) en Thijmen 
Dingemanse voor de gevelbekleding 
die door Jongeneel wordt geleverd

specifieke zorgbehoeften van de klant 
worden aangepast. Dat geldt ook voor 
eventuele hulpmiddelen zoals wand-
beugels, een tillift en een douchestoel. 
De aanbouw wordt in onze produc-
tiehal geprefabriceerd en binnen 
een dag geplaatst. Hij wordt via een 
ruime sluis met de bestaande woning 
verbonden.’

Werkwijze

We vragen Adri Vlaander hoe het 
proces verloopt: ‘Het begint met een 
bezoek aan ons bedrijf hier in Axel. 
We ontvangen de klant dan in onze 
demonstratiekamer. Daar bespreken 
we hun wensen en zorgbehoeften en 
laten de verschillende materialen zien 
waaruit ze kunnen kiezen. Niet op een 
plaatje, maar in het echt. Vervolgens 
start het teken- en offertetraject en ko-
men we de situatie thuis bekijken en 
inmeten. Na de opdrachtverstrekking 

duurt het vijf tot zes maanden voor-
dat we de aanbouw komen plaatsen. 
We beginnen ’s morgens vroeg om 
zes uur met het aanleggen van de 
riolering, het stellen van de fundatie-
schroefpalen en het maken van een 
gat in de gevel. De aanbouw arriveert 
om een uur of elf. Met behulp van een 
kraan wordt hij op de juiste plek gezet. 
Vervolgens wordt het water en de 
elektriciteit aangesloten, de sluis naar 
de woning afgewerkt en de zorgaan-
bouw woonklaar gemaakt. Om zes uur 
’s middags zijn we klaar.’

Levensfasen

‘Toen we begonnen met het prefabri-
ceren van een aanbouw, hadden we 
nog geen idee welke vlucht dit con-
cept zou gaan nemen. Daarbij merkten 
we al vrij snel dat er ook andere klant-
wensen zijn waar we met dit concept 
op konden inspelen. Het gaat daarbij 
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onder meer om het vergroten van 
de woonkamer of de keuken en het 
creëren van een speelkamer voor de 
kinderen of een kantoorruimte thuis. 
Het is in feite een concept voor alle 
levensfasen. We hebben inmiddels 
ook een garage aangebouwd en een 
aantal mantelzorgwoningen gepre-
fabriceerd die los in de achtertuin 
van de mantelzorger zijn geplaatst. 
Deze woningen zijn tevens van een 
woonkamer en een keuken voorzien 
en worden kant-en-klaar opgeleverd. 
Inclusief vloerbedekking, gordijnen en 
zelfs kasten. In verband met het trans-
port over de weg bestaan ze uit twee 
modules van maximaal viereneenhal-
ve meter breed. Ze worden ter plekke 
aan elkaar gemonteerd.’

Recreatiemarkt

Accountmanager Thijmen Dingemanse 
van Jongeneel Terneuzen heeft ons 
bij Adri Vlaander geïntroduceerd. 
Hij is ook bij het interview aanwezig: 
‘Ze zijn al jaren klant bij ons. Voor dit 

prefab-concept leveren wij 
geveldelen van Protex. 

Ze beschikken 
hier 

over een eigen werkplaats waar ze 
op maat worden gezaagd.’ De units 
hebben een vloer van gewapend 
beton en zijn opgebouwd uit een 
frame van thermisch verzinkt staal 
met sandwichpanelen als wand- en 
dakelementen. Ze worden onder 
ideale omstandigheden gebouwd. 
De Vlaander groep is met dit 
prefab-concept ook actief op de 
recreatiemarkt. Adri: ‘We hebben vier- 

of zespersoons recreatiewoningen 
ontwikkeld en een- of tweepersoons 
lodges. Net als bij onze andere 
producten zijn we flexibel in de 
afmetingen, de afwerking en de 
uitrusting. Een Bed & Breakfast-unit 
behoort ook tot de mogelijkheden, 
gekoppeld aan of los van de woning. 
We hebben er onlangs eentje 
geplaatst bij een woning in Brugge.’  ]

PREfABRIcAGE

De zorgaanbouw wordt 
kant-en-klaar opgeleverd

Met dit concept kan ook 
kantoorruimte worden 
aangebouwd

Thijmen Dingemanse van Jongeneel Terneuzen: 

‘De Vlaander Groep is al jaren klant 
bij ons. Voor dit prefab-concept 
leveren wij geveldelen van Protex’
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PROjEcTEN

Het Vriendenerf in Olst ten noorden van 
Deventer bestaat uit twaalf zelfstandige 
koopwoningen en verschillende gemeen-
schappelijke voorzieningen waaronder een 
ontmoetingsruimte, een hobbyruimte en een 
gastenverblijf. Het is een kleinschalig CPO 
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-
project voor actieve vijftigplussers. Ze zijn 
energieneutraal volgens het nul-op-de- 
meter principe ontworpen. Aan de gevel 
wilden de bewoners een duurzame  
houtsoort toepassen.

Thermisch gemodificeerd  
vurenhout

Op initiatief van Jongeneel Zwolle 
hebben ze samen met de aannemer, 
HuneBouw uit Hoogeveen, een bezoek 
gebracht aan Houthandel van Dam waar 
ze uitleg kregen over de verschillende 
mogelijkheden. Daarna hebben ze een 
aantal projecten bezocht waar deze 
houtsoorten zijn toegepast. Uiteindelijk 
is voor thermisch gemodificeerd vuren-
hout gekozen omdat deze duurzame 
houtsoort qua visuele eigenschappen het 
beste aansluit bij de gewenste uitstraling 
van het project.

Bewoners kiezen 
voor duurzame 
gevelbekleding
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Op het kantoor van VIOS Bouw in 
Utrecht treffen we vader ruud 
en zoon roy Diks. ruud voert 

samen met Aart Verkaik de directie van 
VIOS Bouwgroep en roy is projectleider, 
onder meer van dit renovatieproject. 
Manager Maarten Post van Jongeneel 
Utrecht is ook bij het gesprek aanwe-
zig. VIOS Bouw is een familiebedrijf 
dat in september van dit jaar 85 jaar 
bestaat. ruud vertelt dat het in 1934 
door Willem Verkaik, de grootvader van 
Aart, is opgericht: ‘Hij was oorspronkelijk 
rietdekker, maar bekwaamde zich in het 
metselvak. In de crisisjaren startte hij 
een eigen bedrijf onder de naam VIOS. 
Het is de afkorting van Vooruitgang Is 
Ons Streven. Voor de oorlog was Willem 
actief als onderaannemer. In de na-oor-
logse periode van wederopbouw zag 
hij kansen in de nieuwbouw en richtte 
hij zich op de sociale woningbouw. Dat 
is nog steeds voor een belangrijk deel 
ons werkterrein, maar dan vooral als 
renovatie-aannemer.’

Primeur

‘In de loop der tijd is het bedrijf mede 
door overnames gegroeid. Zo ontstond 
de VIOS Bouwgroep die tot 1 januari jl. 
onder verschillende namen opereerde. 
Sinds kort profileren we ons als grote 
marktpartij herkenbaar onder één naam: 
VIOS Bouw met vestigingen in Utrecht, 
Amsterdam, Houten en Arnhem. Met 
de verschillende corporaties waarvoor 
wij werken, onderhouden we langjarige 
relaties. We zijn er voor hen niet alleen 
in goede, maar ook in slechte tijden.  Op 
dit moment is de energietransitie een 
actueel onderwerp. In dit verband zijn 
we trots op het eerste nul-op-de-meter 
project dat wij destijds voor Mitros in 
Utrecht aan de Camara Obscuradreef 
hebben mogen uitvoeren. Zonder gas 
en met zonnepanelen. Een Nederlandse 
primeur op het gebied van gestapel-
de midden-hoogbouw. We hebben 
het concept voor deze renovatie zelf 
ontwikkeld en daarmee de door Mitros 
uitgeschreven 

In de binnenstad van Leiden worden op dit mo-
ment 101 woningen grondig gerenoveerd. Deze 
grootscheepse renovatie wordt in opdracht van 
corporatie Portaal uitgevoerd door VIOS Bouw.  
In onbewoonde staat. Tijdens de renovatie ver-
blijven de bewoners in wisselwoningen.

Grootscheepse 
renovatie in on-
bewoonde staat

BEWONErSBEgELEIDINg 
BELANgrIJKE SUCCESFACTOr

RENOVATIE

Om het oorspronkelijke straatbeeld te 

laten herleven, is voor het schilderwerk 

eerst historisch kleurenonderzoek gedaan
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ruud Diks van VIOS Bouw: 

‘Tevreden 
bewoners zorgen 
voor tevreden 
opdrachtgevers’

Het dak wordt van buitenaf 
geïsoleerd. De dakkapel 
en dakpannen worden 

vernieuwd

Directeur Ruud Diks (links) 
en projectleider Roy Diks 
van VIOS Bouw
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tender gewonnen. Het project is zelfs 
met koninklijk bezoek vereerd. Inmid-
dels hebben we een vergelijkbaar 
concept uitgerold, onder meer aan de 
Taag-, Ebro- en Van Brammendreef in 
Utrecht.’

Draagvlakmeting

roy Diks legt uit dat voor het renovatie-
project, dat VIOS Bouw op dit moment 
in Leiden voor Portaal uitvoert, een 
zogenaamde draagvlakbrochure is 
gemaakt: ‘Daarmee zijn de bewoners 
gedetailleerd  over de renovatieplannen 
geïnformeerd, ook over de vergoedin-
gen die ze zouden ontvangen. Deze 
brochure maakte onderdeel uit van 
een draagvlakmeting die eerst moest 
worden uitgevoerd. Alleen als 70% of 
meer van alle bewoners met de plannen 

instemde, kon het project van start. Die 
70% is een wettelijk bepaald percentage 
bij dit soort ingrijpende renovaties, waar-
mee vaak een huurverhoging gepaard 
gaat. Na lezing van de brochure konden 
de bewoners tijdens spreekuren en een 
inloopbijeenkomst vragen stellen. Ze 
werden ook individueel thuis bezocht. 
Vervolgens ontvingen ze een brief met 
een formulier waarmee ze hun stem 
konden uitbrengen. Het hele proces 
werd namens de bewoners door een 
klankbordgroep begeleid. Uiteindelijk 
ging maar liefst 83% van de bewoners 
akkoord en konden we na een voorbe-
reidingstijd van ongeveer een jaar aan 
de slag.’

Wisselwoningen

‘De werkzaamheden worden in onbe-
woonde staat uitgevoerd. Dit betekent 
dat de bewoners tijdens de renovatie 
in een wisselwoning moeten verblij-
ven. Per woning nemen de renovatie-
werkzaamheden vijf weken in beslag. 
gedurende deze periode wordt het dak 
van buitenaf geïsoleerd, de dakkapel en 
de dakpannen vernieuwd, het metsel- 
en voegwerk hersteld, de buitenkant 
opnieuw geschilderd en de kunststof 
raamkozijnen, die tijdens de vorige 
renovatie werden geplaatst, (weer) 
vervangen door houten raamkozijnen. 
Binnen de woning worden de vloeren 
geïsoleerd, brandvertragende plafonds 
aangebracht en de keuken, de sanitaire 
ruimten en de cv-installatie vernieuwd.’ 
ruud Diks benadrukt het belang van 
een bewonersbegeleiding: ‘Het is cruci-
aal om respectvol, open en eerlijk met 

de bewoners te communiceren en je 
voortdurend te realiseren dat je bij hen 
‘te gast’ bent. We weten uit ervaring dat 
dit bij de uitvoering van een renovatie-
project een belangrijke succesfactor is 
en medebepalend voor een duurzame 
relatie met de opdrachtgever. Tevre-
den bewoners zorgen voor tevreden 
opdrachtgevers.’

Beschikbaarheid

ruud Diks blijkt al lang met Jongeneel 
samen te werken: ‘Sinds ik bij VIOS 
Bouw in dienst ben en dat is nu al weer 
meer dan veertig jaar. Ook bij dit project 
hebben we goed met elkaar kunnen 
samenwerken. Daarbij ging het om 
verschillende producten waaronder 
brandwerende gipsplaten en nieuwe 
binnendeuren, maar in het bijzonder om 
de levering van voldoende FSC-gecer-
tificeerd Meranti voor de productie van 
de houten raamkozijnen in onze eigen 
timmerwerkplaats. Daarmee worden de 
kunststof raamkozijnen vervangen die 
tijdens de vorige renovatie in de jaren 
tachtig zijn geïnstalleerd. De houten stel-
kozijnen van Oregon Pine bleken nog in 
prima staat te verkeren. Die hoeven niet 
te worden vervangen.’ Maarten Post: 
‘De beschikbaarheid van voldoende 
FSC-gecertificeerd Meranti vormde onze 
grootste uitdaging. Het ging om een par-
tij van zo’n 60 m3 in verschillende kop-
maten. Op een kopmaat na hebben we 
die partij uiteindelijk compleet kunnen 
leveren. Voor de ontbrekende kopmaat 
hebben we FSC-gecertificeerd Sapeli 
geadviseerd. Daarmee bleek eveneens 
goed te kunnen worden gewerkt.’  ]

Maarten Post van  
Jongeneel Utrecht: 

‘De beschikbaar-
heid van voldoende  
FSC-gecertificeerd 
Meranti vormde 
onze grootste 
uitdaging.’

RENOVATIE

De houten raamkozijnen worden 
in de eigen timmerwerkplaats 
van VIOS Bouw vervaardigd
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Jongeneel heeft tweeënveertig vestigingen verspreid over het hele land. De teams 
op de vestigingen moeten het verschil maken. Ze staan dichtbij hun klanten en 
kennen ze vaak persoonlijk. We brengen een bezoek aan Jongeneel Tiel.

JONgENEEL TIEL ZIT IN DE LIFT

VEsTIGINGEN

We maken kennis met het 
team van Jongeneel Tiel 
en spreken met manager 

Menno Valkenaars: ‘We bedienen de 
professionele markt in de Betuwe, in de 
driehoek tussen Dodewaard, Culem-
borg en Leerdam. Ons team bestaat uit 
elf mensen. Daar moeten de chauffeurs 
van de distributiecentra eigenlijk bij 
worden opgeteld, want die vormen een 
belangrijke schakel in het contact met 
de klant. Ze hebben met veel van onze 
vaste klanten een vertrouwensband 
opgebouwd. Van een aantal hebben 
ze zelfs de sleutels, zodat ze er ook 
terecht kunnen als de klant er een keer 
niet is.’

Prioriteit

Jongeneel Tiel zit in de lift. Menno: 
‘Niet ik, maar het team bepaalt of we 
succes hebben. Met onze kennis, 
ervaring en enthousiasme proberen 
we onze klanten zo goed mogelijk te 

bedienen. Dat is onze eerste prioriteit. 
Interne zaken komen hier pas aan de 
orde als onze klanten goed geholpen 
zijn. En dat betaalt zich uit. Via onze 
bestaande klanten krijgen we veel 
nieuwe klanten. De omzet van onze 
haalklanten is het hardst gegroeid, 
maar de omzet van de producten 
die via we onze distributiecentra op 
het werk laten afleveren, groeit ook. 
Hetzelfde geldt voor de projectmatige 
omzet die via onze leveranciers wordt 
gerealiseerd.’

Vertrouwen

We vragen Menno naar de toegevoeg-
de waarde van de bouwshop: ‘Als we 
serieus genomen willen worden, dan 
kunnen we eigenlijk niet meer zonder, 
zeker nu het assortiment nog beter is 
afgestemd op wat onze haalklanten 
aanvullend nodig hebben om hun klus-
sen te kunnen uitvoeren. De bevesti-
gingsmiddelen, de lijmen en de kitten 

zijn de hardlopers, maar we zien dat 
de andere producten, waaronder het 
uitgebreide assortiment verfproducten 
en gereedschappen, ook steeds meer 
aftrek vinden.’ Menno is positief over 
de bouwmaterialen die Jongeneel 
tegenwoordig aanbiedt: ‘Daarmee 
kunnen we onze klanten nog beter 
bedienen. Met de juiste producten voor 
de juiste prijzen. Daarop moeten onze 
klanten kunnen vertrouwen.’  ]

de klant is onze eerste prioriteit

Compleet assortiment voor elke klus

Het team van Jongeneel Tiel: Van links naar rechts, Manager Menno Valkenaars, Harrie van Welie, 
Inge van Doorne, Stef Schoots, Casper Coopmans en Michael Koekman. Bij het nemen van de foto 
waren Wouter Mellema, Luc Jonker, Luc van Rosmalen, Lars Meurs en Twan Geebel niet aanwezig
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skantrae.com

Aan alles gedacht.
Skantrae staat voor je klaar als het gaat om deuren, accessoires 
en services. Van inspiratie tot afhangen. Skantrae neemt je werk 
uit handen en helpt je met advies, raad en daad.
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