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Bij ons is uw project, groot of klein, 

in vertrouwde handen!

Maatschappelijk Verantwoord onderneMen (MVo)
Van Stralen en Gremmé gebruikt bij onze bedrijfsvoering de drie 
kernbegrippen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
People, Planet en Profit (de zgn. drie P’s).  
Binnen Van Stralen en Gremmé is MVO vertaald in een aantal 
punten.

people:  een veilige werkplek bieden voor onze mensen 
en uitstekende persoonlijke bescherming. 

planet:   het gebruiken van duurzame producten, 
brandstof besparen door reistijden te beperken,  
afval op een ethische wijze afvoeren en goed  
omgaan met lucht, water, bodem en klimaat.

profit:   tevreden opdrachtgever door het leveren 
van gedegen (duurzame) kwaliteit, financieel  
gezond bedrijf, ketenintegratie met vaste  
disciplines in de bouw.

Door deze punten als handvatten te gebruiken bij onze 
bedrijfsvoering zijn wij een sterke organisatie die staat voor 
kwaliteit, welzijn en milieu.



WIJ NEMEN GrAAG ALLES rONDOM NIEuWBOuW  

Of VErBOuWING uIt uW HANDEN. WIJ zIJN IMMErS  

DE SPECIALIStEN OP HEt GEBIED VAN NIEuWBOuW,  

rENOVAtIE Of rEStAurAtIE. ONtzOrGEN, DOOr HEt  

AANBIEDEN VAN EEN BrEED SCALA VAN DIENStEN.  

DAt IS ONS MOttO! MEt MEEr DAN 25 JAAr ErVArING  

EN tEVrEDEN KLANtEN, ONS VAKMANSCHAP EN  

PErSOONLIJKE AANDACHt, MAKEN uW OPDrACHt 

tOt EEN SuCCES. MAAtSCHAPPELIJK VErANtWOOrD 

ONDErNEMEN, GEBruIK VAN DuurzAME MAtErIALEN,  

HEt OPLEIDEN VAN JONGE PrOfESSIONALS. BIJ VAN  

StrALEN EN GrEMMé BENt u AAN HEt JuIStE ADrES.

nieuwbouw
Of wij nu een woonhuis, een bedrijfspand, een winkel of 

een kantoor realiseren: Van Stralen en Gremmé bouwt 

met oog voor detail en gevoel voor kwaliteit. Onze per-

soonlijke aandacht, betrokkenheid, kennis van zaken en 

heldere werkwijze zorgen voor vakkundige uitvoering en 

begeleiding van uw opdracht.

En dat is dan ook de reden dat wij samen met u uw 

wensen en ideeën helder en duidelijk in kaart willen 

brengen. uiteraard wilt u graag vooraf weten waar u 

aan toe bent. Heldere afspraken maken snel duidelijk 

wat u tijdens het nieuwbouwproject kan verwachten. 

Wij werken nauw samen met gerenommeerde profes-

sionals. In ons bouwteam worden de mogelijkheden en 

beperkingen in kaart gebracht. In het bouwteam komen 

opdrachtgever, architect, constructeur, aannemer en 

installateur bij elkaar. Deze specialisten bundelen hun 

kennis en kunde en zorgen voor een helder advies aan 

de opdrachtgever.

Van Stralen en Gremmé heeft op het gebied van  

nieuwbouw ruime ervaring. Daar kunt u van profiteren. 

Onze kennis staat tot uw beschikking. 

onderhoud
Van stralen en Gremme is een prima partij voor zowel 

een kleine als een grote opdracht. Wij voegen onze 

persoonlijke service en het vakmanschap van onze 

mensen samen. Onze bedrijfswagens zijn uitgerust met 

de benodigde gereedschappen en materialen om zo snel 

en adequaat mogelijk het onderhoud en de reparaties 

bij onze opdrachtgevers uit te voeren. 

renoVatie of Verbouwing
Ook voor renovaties en verbouwingen bent u bij ons  

aan het goede adres. Wij hebben jarenlange ervaring  

op dit gebied. Het maakt niet uit of het object bewoond 

of onbewoond is. Wij zijn meesters in de begeleiding van 

dit soort trajecten. Van Stralen en Gremmé zorgt voor 

goede afstemming en informatie naar de opdrachtgever 

en/of bewoners, zodat de overlast tot een minimum 

beperkt wordt.

Wij onderscheiden ons niet alleen door onze jarenlange 

ervaring, maar willen graag onze andere belangrijke 

pijlers noemen:

•	Ons	personeel	werkt	netjes

•	Wij	houden	ons	aan	de	gemaakte	planning

•		Wij	zorgen	voor	goede	afstemming	en	overleg	met	

bewoners en opdrachtgever

•		Gedreven personeel met vakmanschap hoog in het vaandel

•		Controle	en	procesbeheersing	en	een	goede	werksfeer.

restauratie, een Vak apart
Een pand restaureren en de oorspronkelijke uitstraling 

behouden? Wij denken graag met u mee en adviseren u 

graag. Wij streven er naar om authentieke elementen in 

de bouw niet verloren te laten gaan. Wij helpen u graag 

om te restaureren naar de stijl van de bouwperiode van 

uw pand. Een team van vakbekwame, gediplomeerde 

en enthousiaste mensen staan voor u klaar om aan uw 

vraag te voldoen.


