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OP MAAT

OOK IN HET 
BUITENLAND

Remco Ruimtebouw is in Nederland 

en ver daarbuiten een begrip. 

Wij hebben inmiddels al meer 

dan 5.000 projecten gerealiseerd. 

Bijzondere bedrijfsgebouwen 

variërend van enkele honderden 

tot vele tienduizenden vierkante 

meters. Ons bouwsysteem is het 

beste te omschrijven als ‘maatwerk 

op basis van standaardmodules’. 

Veel elementen voor uw nieuwbouw 

worden vooraf in de fabriek 

gefabriceerd. Deze prefab-onderdelen 

– zoals de staalconstructie en 

wand- en dak elementen – worden 

vervolgens op maat op de bouwplaats 

aangeleverd en door onze bouwteams 

gemonteerd tot één geheel.

Met ons bouwsysteem garanderen 

wij u een hoogwaardige kwaliteit 

en een snelle bouwtijd conform de 

vooraf met u gemaakte afspraken. 

U bent dan ook verzekerd van een 

stalen bedrijfspand met een eigen, 

unieke uitstraling die volledig aan uw 

wensen voldoet.

Ons staalbouwsysteem biedt 

voordelen voor veel branches. 

Wij hebben in de loop der jaren 

voor een grote diversiteit aan 

opdrachtgevers in binnen- en 

buitenland gebouwd. Dit varieert 

van productieruimtes tot logistieke 

centra en van sportaccommodaties 

tot bouwmarkten.

Bij Remco International 

ontzorgen we met onze expertise 

opdrachtgevers bij internationale 

bouwprojecten van A tot Z.

 

Bij deze internationale projecten 

verzorgen wij de engineering, 

de productie, het transport én de 

montage onder toezicht van onze 

Nederlandse supervisors.

Hoge kwaliteit, planning en veiligheid 

staan bij ons voorop. Dutch quality 

anywhere in the world!
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 MET HARD WERKEN 
EN DANKZIJ VELE 

MOOIE KLANTEN ZIJN 
WE UITGEGROEID TOT 
EEN WERELDBEDRIJF 

IN INDUSTRIËLE 
BEDRIJFSHUISVESTING. 
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W“Aandacht voor 
het vinden van 
oplossingen.”

TURN-KEY NIEUWBOUW

HOGE KLANT-
TEVREDENHEID

WAT KLANTEN 
ZEGGEN

ONE STOP 
SHOPPING

Wij besteden veel aandacht 

aan klanttevredenheid in onze 

bedrijfsvoering. 

We zijn er dan ook trots op dat een 

groot deel van onze opdrachtgevers 

bij een uitbreiding of nieuwbouw 

opnieuw voor de vertrouwde aanpak 

van Remco Ruimtebouw kiest!

“Communicatie en klantgerichtheid 

is bijzonder goed. Laagdrempelige 

contacten en aandacht voor het 

vinden van oplossingen.”

Benieuwd wat klanten nog meer 

over ons vertellen? Kijk dan op 

www.remcoruimtebouw.tevreden.nl.

Wanneer u kiest voor turn-key 

nieuwbouw, dan kiest u voor 

een sleutelklare oplevering. 

Wij verzorgen dan het gehele 

bouwtraject inclusief afbouw, 

technische installaties en 

terreininrichting. 

Vanaf het ontwerp van uw stalen 

bedrijfspand tot en met oplevering. 

Handig, want zo kunt u met al uw 

vragen en opmerkingen bij Remco 

Ruimtebouw terecht. Onze adviseurs 

bepalen vooraf samen met u het 

gewenste afwerkingsniveau van uw 

nieuwe bedrijfsruimte.
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ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

AL MEER DAN 
45 JAAR

BEDRIJFSMATIG 
VASTGOED

DÉ 
OPLOSSING

KLANTVRAAG 
CENTRAAL

Bij Remco Ruimtebouw zijn we 

gespecialiseerd in conceptmatige 

staalbouw. We bestaan al meer dan 

45 jaar en bouwen over de hele 

wereld. 

Onze klanten kiezen bij ons voor 

“one stop shopping”. We regelen 

alles voor ze, van ontwerp tot en met 

sleutelklare oplevering.

Remco Ruimtebouw is onderdeel van 

Janssen de Jong Groep en vormt 

samen met Hercuton, Woody Building 

Concepts, pvvT, ServicebouwPlus, 

Remco International en Ocmer het 

Cluster Bedrijfshuisvesting.

Wij ontzorgen opdrachtgevers van 

bedrijfsmatig vastgoed in binnen- en 

buitenland met meerdere specifieke 

product-markt-combinaties. Samen 

bieden wij de beste oplossing voor elk 

bedrijfshuisvestingsvraagstuk.

Bij het Cluster Bedrijfshuisvesting 

opereren we ieder vanuit onze eigen 

merknaam en beschikken over veel 

kennis en ervaring. Elk van ons biedt 

specifieke toegevoegde waarde voor 

onze klanten. 

Bij nieuwbouwvraagstukken maken 

wij gebruik van geavanceerde prefab 

bouwmethoden in beton, hout en 

staal. Ook onderhoud, renovatie 

en verbouwingen van bestaand 

bedrijfsmatig vastgoed behoren tot 

het productgamma van het Cluster 

Bedrijfshuisvesting.

Samen bieden wij dé oplossing 

voor elke klantvraag. Allereerst 

brengen wij uw behoeften in kaart 

en kijken we welke factoren een 

grote rol spelen hierbij. Afhankelijk 

van uw klantvraag kijken we welk 

concept – beton, staal, hout of 

hybride – of welke totaaloplossing 

voor onderhoud, renovatie en 

verbouwingen het beste bij u past. 

Deze werkwijze maakt ons uitermate 

flexibel in het bieden van de beste 

oplossing.
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WILT U MEER 
WETEN?

Of heeft u bouwplannen?

Neem dan vrijblijvend contact op met 

Commercieel Manager Martijn Lucassen.

Hij vertelt u graag wat Remco Ruimtebouw 

voor u kan betekenen.

Bel 06 - 82 90 32 68

of mail naar m.lucassen@bhv.jajo.com.

mailto:m.lucassen%40bhv.jajo.com?subject=
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