BETONWERKEN

BMP REALISEERT JOUW
BETONWERKEN
BMP building services is de go-to bouwpartner voor de meest uiteenlopende projecten, complex
en minder complex. Wij begrijpen dat persoonlijke service, betrouwbaarheid en flexibele aanpak
broodnodig zijn, wat je opdracht ook is.
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STERK IN BETONWERKEN
Ter plaatse gestorte betonkelders en funderingen, zwembaden,
keerwanden, laad- en loskades… Wie beton zegt, zegt BMP building
services. Ervaring, een uitgebreid machinepark en flexibiliteit zijn daarbij
onze grootste troeven.
Dankzij jarenlange ervaring is ons team gespecialiseerd in complexe
en minder complexe betonconstructies. Dat maakt dat we zowel
totaalprojecten als kleinere betonwerken uitvoeren. Dankzij een
uitgebreid en up-to-date machinepark kunnen we snel, flexibel en
steeds volgens de nieuwste technieken werken, zonder daarbij het
kostenplaatje uit het oog te verliezen. Van appartementsgebouw tot
waterzuiveringsstation, wat jouw project ook is, wij hebben alles in huis
om de beste betonstructuur te garanderen.

We Realise Your Challenge!

AVEA - TERVUREN
Tervuren
Voor deze appartementsblok in Tervuren bouwden
we de ondergrondse parkeergarages. Dit pand
ligt in een residentiële wijk en dat zorgde voor
heel wat uitdagingen. Het gebrek aan parking
en de smalle wegen bemoeilijkten de toegang en
transport.
Met onze nauwkeurige planning en coördinatie
zorgden we ervoor dat de logistieke uitdaging
geen gevaar vormde voor het behalen van de
deadline.

MARCEL BECKERS - LANAKEN
Noordlaan 65, 3690 Zutendaal
Voor dit project was er nood aan een bedrijf met de
nodige expertise in betonwerken. Het bouwen van
een ondergronds parking met twee verdiepingen,
een totale oppervlakte van 2800 m² en wanden tot
8m hoog is immers geen eenvoudige opdracht.
Door onze expertise hebben we een enorm
ruime en efficiënte parking neergezet.

3

KIEZEN VOOR BMP
WE WETEN VAN AANPAKKEN
Problemen? Wij denken in oplossingen, op maat van onze klanten. Dat
vertaalt zich in een concreet en onmiddellijk plan van aanpak en exacte
timing. Bij ons is een woord een woord.

KWALITEIT
Doorgedreven innovatie, oog voor de steeds evoluerende technologie
en een permanent kritische houding, helpen ons om de doelstellingen
op het vlak van kwaliteit te bereiken.

VEILGHEID
Veiligheid en kwaliteit dragen we bij BMP building services hoog in het
vaandel. Dit wordt onderstreept door het VCA** certificaat dat inhoudt dat
al onze medewerkers op de hoogte zijn van alle veiligheidsmaatregelen.
Zij hanteren de hoogst mogelijke veiligheidsnormen.

SUEZ - GENK
Geleenlaan 28, 3600 Genk
Suez zocht naar een partner voor de realisatie
van een nieuwe site in Genk. Vanwege onze
grote expertise en uitgebreide ervaring in
betonwerken, besloten ze met BMP building
services te bouwen aan een nieuwe toekomst.
Voor een goede afloop van dergelijke projecten
is een strakke planning onontbeerlijk. Ons team
van professionals hield zich gedurende het hele
project strikt aan het schema en leverde zo een
mooi resultaat op.

LIDL - EVERE
Leonard Mommaertslaan 2, 1140 Evere
In Evere werd een BMW-garage omgebouwd tot
een Lidl-winkel met parkeergarage. We stootten
hier al snel op enkele uitdagingen, vanwege
vergunningen diende het dak behouden te
blijven. Dat leidde tot een volledige nieuwbouw
onder een bestaand dak. Bovendien stonden we
onder enorme tijdsdruk.
Een complex project op maat van BMP building
services. Korte uitvoeringstermijnen, out of the box
aanpak, been there, done that!

ONS KANTOOR
BMP building services… dat is 30 jaar bouwervaring onder 1 dak.
Bouwen in vertrouwen met een oerdegelijke aannemer. En wij kunnen alles aan. Van grond en betonwerken tot de afwerking en inrichting
van je project. Kleine of grote bouwprojecten, complexe opdrachten, een krappe timing, moeilijke omstandigheden. Been there, done
that. Wij maken het waar, met een toegewijd team van vakbekwame medewerkers en een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde
onderaannemers die geen uitdaging uit de weg gaan.

We Realise Your Challenge!

CONTACTEER ONS
BMP Building Services
Ravenshout 3154 - Aubruggestraat 23 - 3980 Tessenderlo
Tel: +32(0)11/57 22 54
info@bmpbuildingservices.be
www.bmpbuildingservices.be
Ondernemingsnummer: BE 0431 781 345

