Foto: BMP building services / Project retail Grand Optical

We
realise
your
challenge

Who
we
are

1987
2002

2013
2014

In 1987 startte Bouwwerken Peeters Marc BVBA als een betrouwbare
partner in het restaureren en transformeren van bestaande gebouwen in
Koersel (Beringen). In april 2002 verhuisde het bedrijf naar het industrieterrein van Beringen.
Van meet af aan werden de nieuwste technieken toegepast om zo onze
opdrachtgevers de best mogelijke oplossingen te bieden. In de afgelopen jaren ging Bouwwerken Peeters zich steeds meer toeleggen op
inrichtingen en renovaties in de retail en de financiële sector. Zo bouwden ze binnen deze branche een naam op als een betrouwbare en
professionele partner.
Opdrachtgevers uit de hele Benelux en Frankrijk wisten Bouwwerken
Peeters Marc BVBA te vinden.
Eind 2013 werd er gekozen voor een serieuze groei en werd de afdeling “building services” van de firma ISS in Vilvoorde overgenomen,
samen met de aanwezige werknemers.
Een nieuwe naam hoorde bij deze grondige herstructurering en “BMP
building services” (BMP = Bouwwerken Marc Peeters) werd geboren.
Het is dankzij het vertrouwen van de opdrachtgevers en leveranciers dat
BMP building services gegroeid is tot een bedrijf dat het vandaag is.
Daarnaast staan ook de vakbekwame medewerkers aan de basis van
het succes. Samen met deze willen ze hun vooraanstaande positie als
bouwpartner verder verstevigen.
Op die manier kunnen zij u in toekomst nóg beter van dienst zijn!
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1 We realise your challenge

What
we
do
BOUWEN, VERBOUWEN EN RENOVEREN
Bouwen, verbouwen en renoveren in krappe winkelstraten of drukke shoppingcenters is een
vak apart, zeker als dat ook nog onder hoge tijdsdruk moet gebeuren. BMP building services
beheerst dit specialisme als geen ander.
Het bedrijf biedt een totaaloplossing voor de meest uiteenlopende winkelrenovaties of winkeluitbreidingen en is gespecialiseerd in de volgende diensten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afbraakwerken
Metsel- en betonwerk
Aanpassing specifieke technische HVAC installaties, zoals verwarming en sanitair
Chape- en vloerwerken
Gyproc- en plafondwerken
Buitenschrijnwerk
Houten en glazen binnenschrijnwerk
Binnenbepleistering
Schilderwerken

Hiernaast voeren ze industriële projecten uit van A tot Z en zorgen ze voor de totaalcoördinatie.
Sinds de overname en de naamswijziging voert BMP building services ook overheidsopdrachten uit.
Advies
De gekwalificeerde medewerkers van BMP building services staan altijd klaar om antwoord te
geven op bouwkundige vragen. Zij hebben kennis van zaken én oog voor kwaliteit.
Extra service in het kader van dringende interventies
Ook in geval van nood kunnen opdrachtgevers altijd op hen rekenen: dringende interventies
krijgen de absolute voorrang, en dat 24 uur op 24.

Project
Kantoren
SCABAL in Brussel
Oppervlakte:
2000 M2
Duurtijd:
Start: eind 2012.
Eind: begin 2014.
Opdracht:
Ruwbouw en inrichting van A tot Z.
Uitdagingen:
De locatie, centrum van Brussel.

Foto’s: BMP building services / project kantoren Scabal
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Time
is
money
Retail: “Wanneer de tijd dringt”
Met name in de retailbranche is het respecteren van korte uitvoeringstermijnen
essentieel. Immers, elke dag dat een winkel dicht is als gevolg van een verbouwing of renovatie,
leidt tot omzet-verliezen.
BMP building services is in staat om vloeren, plafonds, binnenschrijnwerk en andere inrichtingselementen op zeer korte termijn te plaatsen. Dankzij het strikt opvolgen van deadlines blijven
de kosten voor de opdrachtgever tot een minimum beperkt.
Kantoren in de financiële sector en dienstensector
BMP building services is ook thuis in het renoveren van gebouwen in de financiële sector. Tot
de klinkende namen waarvoor het bedrijf werkt, behoren onder meer BNP Paribas Fortis en
ING. Binnen de financiële wereld zijn veiligheid en precisie uiterst belangrijk. De discrete en
betrouwbare werkwijze van BMP building services komt hieraan volledig tegemoet.
Een klinkende naam binnen de dienstensector is bijvoorbeeld het project
Jacobs Engineering. Hier stond veiligheid bovenaan als top prioriteit en diende er zeer intensief
samengewerkt te worden met de veiligheidscoördinatoren van het bedrijf zelf.
Industriële projecten
BMP building services voert ook werken uit aan industriële gebouwen, zowel het starten vanaf
een lege bouwgrond als het aanbrengen van aanpassingen en uitbreidingen aan reeds bestaande industriële panden. Recent werden bijvoorbeeld projecten aan het gebouw voor Beliès
in Tessenderlo en Montea in Milmort uitgevoerd.
BMP building services beschikt over de kennis en het technisch vermogen om de verschillende
moeilijke en uitdagende aspecten te combineren die eigen zijn aan dit soort werkzaamheden
en maakt hen alzo tot uw geschikte partner voor dit type werken.
Overheidsopdrachten
Sinds de overname van ISS building services richt BMP building services zich ook op opdrachten in het kader van openbare aanbestedingen. Hierbij is het vooral belangrijk dat vooropgestelde planningen gerespecteerd worden, de nodige administratieve ondersteuning geboden
wordt, en dat procedure perfect in detail gevolgd worden.

Project Retail
BELGACOM CENTER
in Ukkel
(15 winkels per jaar)
Oppervlakte:
Gem. 2OO M2
Duurtijd:
3 weken
Opdracht:
Afbraak, bevloeringswerken, het plaatsen van
gyprocwanden en -plafonds, het plaatsen van
systeemplafonds, keukenmeubilair, elektriciteit,
HVAC, sanitair, schilderwerken, ..
Foto’s: BMP building services / project retail Belgacom
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Uitdagingen:
Korte tijdspanne, shoppingcentrum met strikte
voorschriften.
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Strengths
and
Service
Totaaloplossing
Dit bedrijf kan de volledige coördinatie voor zijn rekening nemen en staat garant voor een
professionele begeleiding van A tot Z.
Snel “Wanneer de tijd dringt”
BMP building services is in staat in een zeer korte termijn op te starten. Ze slagen erin om
scherpe deadlines te halen en onder hoge tijdsdruk kwaliteitsservice te leveren, bijvoorbeeld in
krappe winkelstraten of drukke shoppingcenters. Bovendien staan ze steeds klaar om dringende
interventies uit te voeren.
Flexibel
Naast een team van eigen vakbekwame medewerkers beschikt BMP building services over een
omvangrijk netwerk van gespecialiseerde onderaannemers. Hierdoor kan het bedrijf flexibel
inspelen op alle bouwkundige wensen.
Eén aanspreekpunt
Wie zaken doet met BMP building services, heeft te maken met slechts één aanspreekpunt.
Dankzij intensief overleg met alle betrokken bouwpartners wordt elk project in goede banen
geleid. De nauwgezette werkvoorbereiding en de korte, heldere communicatielijnen staan borg
voor een perfecte uitvoering. Bovendien blijven bijsturingen dankzij een flexibele opstelling ook
in een latere fase van het bouwproces altijd mogelijk.
Dringende interventies en service
De gekwalificeerde medewerkers van BMP building services staan altijd klaar om antwoord te
geven op bouwkundige vragen. Zij hebben kennis van zaken én oog voor kwaliteit. Ook in
geval van nood kunnen opdrachtgevers altijd op hen rekenen: dringende interventies krijgen de
absolute voorrang, en dat 24 uur op 24.
Concurrentiële prijzen
Het bedrijf onderscheidt zich door concurrentiële prijzen te combineren met hoogstaande kwaliteit en dienstverlening. Op deze wijze zijn opdrachtgevers altijd verzekerd van een optimale
prijs/kwaliteit-verhouding. Bovendien komen opdrachtgevers dankzij de strakke planning en
een transparant prijsbeleid nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Project Retail
GRAND OPTICAL
in Woluwe
Oppervlakte:
400 M2
Duurtijd:
Afbraak + Verbouwingstijd:
14 dagen.
Opdracht:
Ruwbouwaanpassingen, afbraakwerken,
gyprocwerken. Coördinatie van de elektriciteit- en
sanitairaannemers. Regelen van vergunningen en
andere administratieve taken.
Foto’s: BMP building services / project retail Grand Optical
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Uitdagingen:
Locatie: in Woluwe Shoppingcenter, werken enkel
’s nachts uitgevoerd.
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Strengths
and
Service
Erkende veiligheid
Bij BMP building services staat veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Dit wordt onderstreept door het VCA-certificaat dat inhoudt dat de
medewerkers op de hoogte zijn van alle veiligheidsnormen en -maatregelen.
Daarnaast beschikt het bedrijf over de volgende erkenningen, waardoor het bevoegd is om specifieke bouwkundige werkzaamheden uit
te voeren:
Klasse 1 D 10 - 11 - 12 - 21 - 24
Klasse 2 E-G
Klasse 5 D1
Zij hanteren alzo de hoogst mogelijke veiligheidsnormen. De organisatiestructuur, procedures,
processen, middelen, operationele technieken en activiteiten zijn erop gericht het risico op
schade en letsel tot een minimum te beperken.
Sinds 1999 wordt het veiligheidsbeheerssysteem gecontroleerd door de onafhankelijke certificeringsinstelling AIB Vinçotte.
Maatwerk tot in elk detail
Het leveren van maatwerk tot in elk detail behoort tot de standaard werkwijze van BMP building
services. Bij verbouwingswerkzaamheden, van kleine tot grote renovaties, neemt BMP building
services u alle zorgen uit handen. Geen enkel detail ontsnapt aan de aandacht van de bouwonderneming.
Altijd vernieuwend
BMP building services volgt de laatste technische ontwikkelingen en trends op de voet. Geen
enkele vernieuwing wordt over het hoofd gezien. Dankzij dit innovatieve karakter is het bedrijf
in staat om opdrachtgevers altijd de best mogelijke oplossing te bieden.
Dat biedt een solide basis om op te bouwen!

Project Kantoren
LAPPERRE
in Groot-Bijgaarden
Oppervlakte:
200 M2
Duurtijd:
4 maanden
Opdracht:
Herinrichten van magazijnen en burelen.
Uitdagingen:
Verbouwen van kantoren en magazijnen die nog in
gebruik zijn
Foto’s: BMP building services / project kantoren Lapperre
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How
we
work
Jacobs Engineering
Het project Jacobs Engineering werd eind december 2013 uitgevoerd, tijdens de eindejaarsfeesten. Het betrof het vervangen van 6000m2 tapijt, in een bestaande kantooromgeving en in
de extreem korte tijdspanne van slechts 5 dagen.
Werkwijze: De voorbereiding speelde een cruciale rol: een extreem doorgedreven minutieuze
tijdsplanning werd vastgelegd in samenwerking met het bedrijf en diverse ploegen. Bij de start
was een voortdurende strikte opvolging en problem-solving permanent aan de orde. Er werd
een specifieke volgorde van werken gevolgd: Allereerst dienden de burelen ontruimd te worden, vervolgens werden bureaus en allerhande materiaal verhuisd en diende men tapijt weg te
nemen. Andere werken bestonden uit: pulsieroosters aanpassen, aanpassingen van de vloerdozen (elektriciteit en data aansluitingen), aanbrengen van lijm, leggen van nieuw tapijt, terugplaatsen van bureaumateriaal), infrastructuur (oprij-rampen voor gehandicapten) en afwerking.
Dit was een project met diverse grote uitdagingen op hetzelfde moment: de specifieke tijd van
het jaar op zich, de korte tijdspanne, de omvang (6000 m2), de diverse soorten werken die
tezelfdertijd dienen uitgevoerd te worden, en er was bovendien ook nog een interne verhuizing
van diverse departementen ingepland ...

Algemene benadering van projecten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kennismaking met de opdracht en het project
plaatsverkenning
analyse van de uit te voeren werken
opmaak, planning en tijdsbesteding
overlegmoment met eventuele mede-contractanten
opvolging werken, dagelijks en minitieus
permanente problem solving
opruimen van de werf
afwerking
oplevering

Foto’s: BMP building services
Projecten: Jacobs - H&M - Belgacom Industries - JBC
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Our Clients

Now you know
that we are serious
when we say:
we realise your challenge!

Foto’s: BMP building services /
project kantoren Scabal
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BMP building services
Lochtemanweg 58, 3580 BERINGEN
Steenstraat 20/1, 1800 VILVOORDE
Tel: +3211 57 22 54
Fax: +3211 57 22 53
info@bmpbuildingservices.be
www.bmpbuildingservices.be

