BMP REALISEERT JOUW
TOTAALPROJECT
BMP building services heeft alles onder één dak. Van grond- en betonwerken, elektriciteit en HVAC
tot de afwerking en inrichting van je project. Wij nemen het totaalplaatje voor onze rekening en
staan garant voor een professionele begeleiding van A tot Z.
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ONZE AANPAK
Wat je bouwproject ook is, hoe complex of minder complex de plannen
ook zijn, BMP building services is jouw go-to bouwpartner wanneer je
graag op beide oren slaapt.
Wij hebben immers alles in huis om jouw project van A tot Z te begeleiden.
Van algemene bouwwerken en grond- en betonwerken tot elektriciteit
en HVAC, afwerking en zelfs inrichting…, we houden het totaalplaatje in
het oog en zorgen ervoor dat alles netjes op tijd en volledig naar wens
wordt opgeleverd.
Jouw einddoel is daarbij ons einddoel. Met oplossingsgericht denken,
een flexibele aanpak en persoonlijke service komen we altijd tot een
perfect eindresultaat op jouw maat.
Bij BMP kennen we onze klanten. Complexe projecten, immense
uitdagingen, krappe timings en andere bezorgdheden hebben geen
geheimen meer voor ons. BMP staat klaar!

We Realise Your Challenge!

LIDL VAN A TOT Z
1082 Sint - Agatha Berchem
Wat startte als een bescheiden verbouwing, draaide
uit tot een uitdagend project wanneer last minute
beslist werd om de winkel toch te vergroten. En dit
binnen de eerder afgesproken realisatietermijn.
Flexibiliteit is onze kracht! Een gemotiveerd team
van vakmannen voerde deze verbouwing in een
korte tijdspanne uit dankzij een goede logistieke
planning. Het resultaat: een vernieuwd winkelpand
dat voldoet aan de eisen van de Lidl-groep.

LIDL ANDERLECHT
Pierre Marchantstraat 21, 1070 Anderlecht
Hier verbouwden we een voormalige Renault
garage om naar een gloednieuwe Lidl winkel
met overdekte parking.
Tegelijkertijd realiseerden we samen met
projectontwikkelaar GCube 19 wooneenheden
boven de winkel.
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KIEZEN VOOR BMP
ALLE DIENSTEN ONDER 1 DAK
Van grond- en betonwerken tot de afwerking en inrichting van uw project.
BMP building services neemt alles voor zijn rekening en staat garant voor
een professionele begeleiding van A tot Z.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
BMP building services ontzorgt je volledig. Van de opstart tot de finale
oplevering en zelfs daarna… wij zijn uitblinkers in professionele en
persoonlijke begeleiding van A tot Z.

FLEXIBELE PARTNER
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.

MCDONALDS NIJVEL
Chaussée de Namur 65, 1400 Nijvel
Werken op feestdagen, in het weekend en ‘s
nachts, alleen met een gemotiveerd team kunnen
strakke deadlines behaald worden.
Het resultaat: Een volledig afgewerkt filiaal in
minder dan 7 weken tijd, een straffe realisatie
met een tevreden klant!

BPOST AARTSELAAR
Hoevelei 76, 2630 Aartselaar
De uitbreiding van het bestaande postkantoor
bracht veel uitdagingen met zich mee. De initiële
opdracht bestond uit 6000m² en werd nog eens
verhoogd met 4000m². De oplevertermijn bleef
echter hetzelfde.
Ondanks de enorme tijdsdruk en het last-minute
wijzigen van de plannen, kon Bpost de deuren
van het maar liefst 10000m² nieuwe postkantoor
binnen de afgesproken termijn openen.

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

