PVVT GEEFT ELK
GEBOUW KARAKTER

4

IN
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VAN ONTWERP NAAR REALISATIE
STAP 1
IDEE

STAP 2
ONT WERP

STAP 4
UIT VOERING

GEEN GEDOE

PROFESSIONELE
HULP

DE PLUSSEN
VAN PVVT

Wel een frisse nieuwe

Veel mensen zien best op tegen

+ snel en volgens planning

werkomgeving, maar geen gedoe?

een verbouwing of verhuizing. Hoe

+ w ij houden het budget scherp in

Met het 4-stappenplan van Pvvt

maak je een inrichtingsplan, welke

wordt dit droomscenario realiteit!

kleuren kies je, wat gaat het kosten

Wij regelen uw verbouwing of

en hoe lang gaat het duren?

verhuizing van het eerste prille idee
Wij helpen u bij al deze vragen.

1. Idee

Dat is wat we iedere dag doen voor

2. Ontwerp

onze klanten.

4. uitvoering

de gaten
+ é én aanspreekpunt voor uw
gehele verbouwing
+ w e nemen u alles uit handen

tot en met de kopjes in de kast:

3. Prijs & planning
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STAP 3
PRIJS &
PL ANNING

(kunt u gewoon uw werk doen)
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WIJ MAKEN VAN UW
KANTOOR EEN ECHTE
EYECATCHER.
4

SFEER EN
IDENTITEIT

1

STAP 1:
HET IDEE

SAMEN BEPALEN
WE DE SFEER

WAT VALT ER TE
KIEZEN

Het begint allemaal met een

Daarom beginnen we met het in

Denk aan:

idee. U heeft het gevoel dat het

kaart brengen van uw wensen.

+ kleurenpalet

anders moet. Een nieuw interieur,

Samen bepalen we de sfeer en

+ indeling

misschien zelfs wel op een andere

identiteit van uw kantoor die bij u

+ wandafwerking

locatie. Maar waar begint u?

past.

+ vloerafwerking

Hoeveel werkplekken komen er,

+ materiaalsoorten

welke voorzieningen zijn gewenst,

De mogelijkheden op

+ stoffering

wat voor sfeer? En zo kunnen we

interieurgebied zijn talloos.

+ groenvoorziening

nog even doorgaan.

Daarom helpen we u bij het maken

+ accessoires

van de juiste keuzes.

STAP 1
IDEE

STAP 2
ONT WERP

STAP 3
PRIJS &
PL ANNING

STAP 4
UIT VOERING
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2

ONTWERP

STAP 2:
AAN DE SLAG

VOORUITZIENDE
BLIK

DE PLUSSEN:

Vakmanschap en creativiteit.

Is er een verbouwingsplan nodig,

+ Turn-key afbouw

Dat is het gereedschap waar ons

dan werken onze ontwerpers al bij

+ A rchitecten en constructeurs in

team mee aan de slag gaat.

het eerste ontwerp samen met een
architect en constructeur.

eigen huis
+ Realistisch voorstel

Wat kunt u verwachten?
Een doordacht interieurontwerp

Zo wordt meteen duidelijk wat wel

gebaseerd op uw wensen, maar

en niet mogelijk is en dat scheelt

altijd met een verrassende twist.

later weer tijd én geld.

Reken op gevraagd én ongevraagd
advies, want wij gaan uitsluitend
voor het allerbeste eindresultaat.

STAP 1
IDEE
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STAP 2
ONT WERP

STAP 3
PRIJS &
PL ANNING

STAP 4
UIT VOERING
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VAN KALE
RUWBOUW
NAAR LEVENDIG
INTERIEUR.
8

PRIJS
EN PLANNING
STAP 3: SNEL
VAN START

HELDER
VOORSTEL

UW
VOORDEEL

Alle werkzaamheden worden

Klanttevredenheid is voor ons

+ Eén offerte

in één offerte en één planning

prioriteit nummer 1. Zijn er nog

+ Eén planning

opgenomen.

vragen rond de offerte, wilt u toch

+ Eén aanspreekpunt
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nog eens kijken naar de kleur voor
U krijgt bovendien een prijs- én

de wanden of twijfelt u nog over de

tijdgarantie. Pvvt levert wat is

raambekleding?

afgesproken op de gevraagde tijd,
binnen de afgegeven offerte.

Geef het bij ons aan. Wij geven
graag duidelijkheid. Liever nu
nog eens om tafel, dan later voor
verrassingen staan.

STAP 1
IDEE

STAP 2
ONT WERP

STAP 3
PRIJS &
PL ANNING

STAP 4
UIT VOERING
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4

UITVOERING
EN OPLEVERING

STAP 4:
AAN DE SLAG

TOT AAN DE
LAATSTE
SCHROEF

SERVICE VAN
A TOT Z

Klaar voor de start...af!

En dan is het zover. Uw gedroomde

+ Kleur- en interieuradvies

Het grote hakken, breken en zagen

kantoor is klaar. De meubels staan

+ Ontwerp

begint. Maar al gauw gaan we door

op hun plek. De kleuren komen

+ Uitvoering

met opbouwen en inrichten.

helemaal tot hun recht.

+ Inrichting

De mooiste tijd van een
verbouwing. Wij zorgen ervoor

Nieuwe planten geven sfeer en

dat alles in goede banen loopt en

zorgen voor gezonde lucht.

houden u op de hoogte van de stand
van zaken.

STAP 1
IDEE
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Kijk rond en geniet!

STAP 2
ONT WERP

STAP 3
PRIJS &
PL ANNING

STAP 4
UIT VOERING
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ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

BEDRIJFSMATIG
VASTGOED

DÉ
OPLOSSING

VAKMANSCHAP
& CREATIVITEIT

Pvvt is onderdeel van Janssen de

Bij het Cluster Bedrijfshuisvesting

Pvvt denkt continu out of the

Jong Groep en vormt samen met

opereren we ieder vanuit onze eigen

box om onze opdrachtgevers te

Hercuton, Remco Ruimtebouw,

merknaam en beschikken over veel

verrassen met een bijzondere en

Woody Building Concepts,

kennis en ervaring.

sfeervolle afbouw, uniek interieur of

ServicebouwPlus, Remco

opvallende geveloplossing.

International en Ocmer het Cluster

Elk van ons biedt specifieke

Bedrijfshuisvesting.

toegevoegde waarde voor onze

Functioneel, passend bij uw

Wij ontzorgen opdrachtgevers van

klanten.

onderneming, binnen budget en

bedrijfsmatig vastgoed in binnen- en

binnen planning.

buitenland met meerdere specifieke
product-markt-combinaties.
Samen bieden wij de beste oplossing
voor elk bedrijfshuisvestingsvraagstuk.
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WAAROM KIEZEN VOOR PVVT

DE PLUSSEN
VAN PVVT
+ uniek ontwerp op maat
+ duidelijke planning en offerte
+ p rofessionele uitvoering
+ altijd volgens budget
+ één aanspreekpunt;

Kies met zekerheid voor de beste
kantoorhuisvesting.
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Wat kan ik voor u
betekenen?
Neem vrijblijvend contact op met
Manager Tim van Peer:
t.vanpeer@bhv.jajo.com of
bel 06 - 10 88 43 54.

LAAT U VERRASSEN MET
EEN ONDERSCHEIDEND
INTERIEUR.
15

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK

WWW.PVVT.NL

T 088 - 205 34 60

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

