Bouwteam Walcheren: Samenwerken
Het was meer toeval dan gepland dat de jeugdvrienden Bart Willemsen en Roel Verhulst als bouwpartners gingen samenwerken. Met zijn
erkend installatiebedrijf BW Techniek maakte Bart Willemsen bij klanten
regelmatig gebruik van het ambachtelijke timmerwerk van Roel Verhulst. “Zo gaat dat van oudsher in Walcheren”, lachen de twee. “Je
denkt aan elkaar wanneer er zich een klus voordoet”. Deze sociale inslag resulteerde in het opzetten van Bouwteam Walcheren toen meer
ambachtelijke specialisaties zich aandienden en het tweetal besloot om
zich als bouwteam naar de markt te profileren.

Transparant en betrokken
Wat ontstaat is een collectief van zelfstandige kwaliteitsbedrijven die op
projectbasis met elkaar samenwerken. Daarbij zorgt Bouwteam Walcheren
voor de coördinatie van een project, zodat alle bouwfacetten goed op elkaar
zijn afgestemd en de klant één aanspreekpunt heeft. Bart Willemsen benadrukt dat deze werkwijze heel anders is dan wanneer een hoofdaannemer
met onderaannemers werkt. “Dan ontstaat de situatie dat over de prijzen
van onderaannemers ook een marge voor de hoofdaannemer wordt berekend waardoor een project onnodig duur wordt. Wanneer de onderaannemers onder druk worden gezet om een (te) lage prijs af te geven
dan krijgt de klant voor een pittig tarief een weinig gemotiveerde
onderaannemer over de vloer.” Aantrekkelijke en transparante
tarieven, goede motivatie en betrokkenheid, duidelijke afstemming van werkzaamheden en een fraai resultaat;
dat is wat u van Bouwteam Walcheren mag verwachten.

resulteert in perfectie
is de schuur geheel in Zeeuwse stijl gebouwd
met zwart potdeksel werk, stenen borstwering
en mendeuren. Daarbij zijn originele dakpannen gebruikt om geheel in de bouwstijl van
weleer te blijven”, leggen de mannen uit. Ook
karakteristiek voor de ambachtelijke werkwijze is het gebruik van pen-gat verbindingen
bij de bouw van een eikenhouten overkapping.
“Dit is een heerlijke relaxplek geworden. Het
dak is gemaakt van gerecycled dakbeschot en
voorzien van oud hollandse dakpannen. Onder
de overkapping hebben we warmtelampen en
spots gehangen.”

timmerwerk, technische installaties, schilderwerk, zonnepanelen, badkamers, (maatwerk) keukens en comfort aanpassingen.
Het is allemaal mogelijk. “Omdat we alles
zelf maken kunnen we 100% maatwerk
verzorgen en is ieder project uniek en
exclusief ”, legt Roel Verhulst uit. Bouwteam Walcheren bespreekt met de klant
de wensen, waarna een bouwtekening en
plan van aanpak worden gemaakt. Bij de
diverse ervaren professionals die voor het
project worden samengebracht worden
prijzen aangevraagd zodat duidelijk is wat
de kosten zullen zijn. Na akkoord van de
klant wordt het project goed gestroomlijnd, snel, vakkundig en met optimaal eindresultaat opgeleverd. Doordat de
klant met de diverse professionals zelf contact heeft is er ook de mogelijkheid
om wensen die tijdens het project ontstaan in te willigen. “Zo heb ik eens
een oude eik, die geplant was door de vader van de betreffende klant, verwerkt in de draagconstructie van hun bedstede”, zegt Roel Verhulst.

Sterke uitgangspunten:
- Een aanspreekpunt dat
u totaal ontzorgt
- Geen overheadkosten
- Alle disciplines in eigen beheer
- Kwaliteit, kennis & vakmanschap (alle installateurs
zijn Erkend door branchevereniging)
- Hoge kwaliteit materialen
tegen een redelijke prijs
- Service en nazorg staan
centraal
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Roel Verhulst
Elektrotechniek
BW Techniek

Ambachtelijk
Of een klant nu een strak moderne uitstraling wenst of
juist een aan- of verbouw in authentieke stijl. Het team
van Bouwteam Walcheren realiseert het allemaal.
Voorbeeld van een opdracht in oude stijl was de Zeeuwse
schuur die is gebouwd. “Deze hebben we voorzien van
elementen van de oude boerenschuur die er eerst stond. We
hebben de deuren hergebruikt en een deel van het ronde raam.Verder

Veelzijdig en exclusief maatwerk
De werkzaamheden waarvoor Bouwteam Walcheren kan worden ingezet zijn uitermate veelzijdig. U kunt hierbij denken aan

Schilderwerk
Marijs Schilderwerken
Installatietechniek
Leijnse Roskam
Techniek & Installatiebedrijf Nescio

StayingHome

een comfortabel
huis voor het leven
Mariska Willemsen-Meerman van StayingHome werkt nauw samen met
Bouwteam Walcheren en is de vrouw van Bart Willemsen. “StayingHome geeft onafhankelijk advies over de mogelijkheden om een woning
extra luxe, veiligheid en comfort te geven voor nu en in de toekomst. We
zijn daarbij gespecialiseerd in het bedenken van aanpassingen waardoor
mensen optimaal in hun eigen leefomgeving kunnen blijven functioneren
en genieten. Daarbij denken we voornamelijk in comfort oplossingen.”
Levensloopgeschikt maken

StayingHome geeft advies m.b.t.
het levensloopgeschikt maken van
een woning, door oplossingen te bedenken op het gebied van comfort
en veiligheid wanneer iemand ouder wordt en langer zelfstandig wilt
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blijven wonen. Soms is er reeds een
(lichamelijke) aandoening aanwezig, waarbij woningaanpassingen of
zorghulpmiddelen een uitkomst kunnen bieden bij het verrichten van de
dagelijkse activiteiten. Het verbreden van deurposten of het verwij-

Advies in Zorgtechnologie
en Domotica
StayingHome & Willemsen
Elektrotechniek B.V.

Tegelwerk
DZ Tegelwerken
Stukadoorswerk
Renova Stucadoorsbedrijf
deren van drempels om een woning
rolstoelvriendelijk te maken, het
verlagen van de werkhoogte in een
keuken, het toepassen van domotica
zoals het automatiseren van verlichting, beveiliging of andere systemen
te bedienen via één afstandsbediening, smartphone of tablet; het zijn
slechts enkele voorbeelden.
Samenwerken

StayingHome bekijkt elke individuele situatie, indien gewenst in
samenwerking met uw partner,
mantelzorger of ergotherapeut en

biedt een advies op maat. “Wij zijn
met name gespecialiseerd in aanpassingen / hulpmiddelen / technologie
voor COPD, beperkte mobiliteit, rolstoeltoegankelijkheid, dementie en
visuele beperkingen”, vult Mariska
aan.
Mevrouw de Weerd uit Vlissingen is
de samenwerking met StayingHome
en Bouwteam Walcheren prima
bevallen. “De aanbouw met extra
ruimte voor een compleet woonprogramma op de begane grond, is bijzonder vlot gerealiseerd. Het is mooi
om te zien met hoeveel plezier en ef-

ficiëntie wordt gewerkt door de
diverse bedrijven van Bouwteam
Walcheren. De details van de
aanbouw komen volledig overeen met de originele woning uit
1928, inclusief de knipvoegen
en nostalgische vensterbanken.
Gewoonweg prachtig!” Wilt u
weten wat Mariska Willemsen
met het StayingHome concept
voor u kan betekenen? Zij komt
graag langs voor een vrijblijvend
gesprek.
www.stayinghome.nl
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