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Inleiding
BVR Groep BV is een innovatieve, vernieuwende en no-nonsense

Totaalbouw

bouwgroep die op veel terreinen van de bouwnijverheid actief is:

Door zo breed mogelijk actief te zijn en te streven naar

woningbouw, utiliteitsbouw, herstructurering, stadsvernieuwing,

continuïteit weet de bouwgroep zich in de markt te onder-

renovatie, restauratie en (meerjaren)onderhoud. Het familiebedrijf

scheiden. Enerzijds voert dit terug naar de sterk toekomst-

realiseert projecten in opdracht, maar ook in bouwteamverband

gerichte mix van groepsdisciplines op het gebied van ontwik-

en op eigen initiatief. Grote maatschappelijke betrokkenheid,

keling, nieuwbouw, renovatie, restauratie en onderhoud. An-

ervaring, expertise, gedegen kennis van de markt en vertrouwen,

derzijds zijn het de onderlinge samenhang en taakverdeling

maken BVR Groep BV dan ook tot een ideale partner voor o.a.

tussen de werkmaatschappijen die aan het allround aanbod

gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars,

van BVR Groep BV bijdragen. Tegelijkertijd is het creëren

beleggers en collega-ondernemers. De bouwgroep onderscheidt

van continuïteit niet alleen doelstelling, maar ook middel

zich in de markt niet alleen op het gebied van duurzame samen-

binnen de duurzame samenwerking met ketenpartners. Naar

werking, flexibiliteit, daadkracht en innovatie, maar in toenemen-

opdrachtgevers zet BVR Groep BV daarom in op partnership

de mate ook op het gebied van totaalbouwprojecten (Design,

en ontzorging. Dit stelt de bouwgroep in staat het volledige

Build, Construct, Finance, Maintain).

traject, dus het complete project, te leveren. Door bovendien
met beleggers samen te werken en financiële oplossingen

Specifieke deskundigheden

aan te bieden, kunnen opdrachtgevers steeds vaker een

Binnen BVR Groep BV onderscheiden de werkmaatschappijen zich

totaalbouwmatige aanpak en -samenwerking tegemoet zien.

onderling door een aantal specifieke deskundigheden. Zo bouwt

Kortom, BVR Groep BV is in staat om alle ingrediënten die

BVR Bouw BV in Nederland de woningen voor het succesvolle

nodig zijn om een totaalproduct te realiseren, dus ontwerp,

WeBuildHomes concept, biedt Suijkerbuijk Bouw & Services BV

engineering, bouw, onderhoud en financiering, in de onder-

een samenhangend geheel aan zelfontwikkelde vastgoeddien-

handeling met opdrachtgevers mee te nemen. Niet voor niets

sten, werkt BVR Bouw Gorinchem BV voor de energiebedrijven

zijn in voorwaardenscheppende zin dan ook alle benodigde

Stedin, Joulz, TenneT en Eneco en behoort Rasenberg Bouw BV

tools op het gebied van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid

tot de selecte groep bouwbedrijven die werkt voor ProRail en NS.

aanwezig.

BVR+ Concepten
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Bedrijfsprofiel
Binnen BVR Groep BV hanteren alle werkmaatschappijen dezelf-

satie met korte lijnen waarin hedendaags management zorgt

de hoge kwaliteitsnormen. Deze aanpak bevordert, bewaakt en

voor hou-vast en duidelijkheid. Onderscheidend vermogen is

stimuleert de voortgang van alle ontwikkelings- en bouwprocessen

echter geen vanzelfsprekendheid. Het vergt kennis van zaken,

en resulteert daardoor in kwalitatief hoogstaande eindproducten

vertrouwen, investeringsbereidheid, de juiste mensen, alsook lef

en diensten. Woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie, restauratie en

en creativiteit.

onderhoud komen zowel via aanbesteding als in bouwteamverband
en door eigen initiatief tot stand. Hoewel het aantal projecten in de

Kernwaarden

woningbouw en utiliteitsbouw groeit, weten veel opdrachtgevers

Energiek en effectief zijn, maar ook eerlijk en transparant ope-

uit met name de sectoren zorg, onderwijs, sport en inmiddels ook

reren, kenmerken de identiteit van de bouwgroep. Waar BVR

de foodsector, ProRail/NS en de energiesector BVR Groep BV te

Groep BV voor staat, wat medewerkers bindt en hoe zij willen

vinden. Het werkgebied omvat de regio’s Zeeland, Noord-Brabant,

functioneren, is vastgelegd in een aantal kernwaarden dat richting

Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Limburg.

geeft aan de besluitvorming, de werkwijze en de manier waarop
de organisatie zich profileert. De kernwaarden van BVR Groep BV

Missie

zijn betrouwbaarheid, de medewerker als mens binnen de organi-

BVR Groep BV streeft ernaar voor al haar klanten en opdrachtgevers

satie, korte en open communicatielijnen, no-nonsens mentaliteit,

meer onderscheidend, klantgerichter en duurzamer te zijn dan

innovatief vooruitstrevend opereren en staan voor kwaliteit,

collega-aanbieders. Om dit doel te bereiken staat correct, efficiënt

veiligheid en duurzaamheid.

en open zaken doen hoog in het bedrijfsvaandel. Evenzo innovatief
opereren en goed naar opdrachtgevers luisteren. Dit alles vraagt

Certificeringen en erkenningen

om kwalitatief goede en betrouwbare medewerkers die proactief,

Om aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid

integer en klantvriendelijk zijn, zich bovendien kunnen inleven in

en duurzaamheid te voldoen, besteedt BVR Groep BV ruime aan-

hetgeen opdrachtgevers verwachten en daarvoor oplossingen en

dacht aan de optimalisering van certificeringen en erkenningen.

alternatieven aandragen.

Dat gebeurt onder meer door de inzet van een eigen ‘Adviseur
Energie en Duurzaamheid’. Daarnaast beschikt BVR Groep BV

Visie

over de volgende certificaten: ISO 9001, ISO 14001, FSC, CO2

In een branche waarin de concurrentie groot is, de prijs een belang-

Prestatieladder niveau 5, Bewuste Bouwers, Excellent Concept,

rijke en vaak doorslaggevende rol speelt en de markt niet zelden

BTR en VCA**. Ook is de bouwgroep Erkend Leerbedrijf (Funde-

onder druk staat, is onderscheidend vermogen een vereiste. Daarom
hanteert BVR Groep BV een brede, allround aanpak die het realiseren van kleinschalige projecten tot en met totaalbouwprojecten
(Design, Build, Construct, Finance en Maintain) mogelijk maakt.
Samen met de vooruitstrevende en dienstverlenende manier van
werken vormt dit de basis voor een moderne en compacte organi-

Klik hier voor meer info over certificeringen en erkenningen.
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Renovatie, verbouw en restauratie van het
monumentale kantoorgebouw en de voormalige
directeurswoning van Suiker Unie in Dinteloord.
(project Suijkerbuijk Bouw en Services BV)

on en Ecabo) en aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen.

technische oplossingen en complete woonconcepten zoals bij-

Verder is het dankzij een eigen BREEAM-expert mogelijk de BREEAM

voorbeeld de Nul-op-de-Meter woningen en de woningtypen

NL richtlijn als ondersteuning van het bouwproces in te zetten.

Stylo Plano, Stylo Trigo, Stylo Senso en Stylo Duo uit het WOON+
programma van BVR Groep BV.

BVR Plus Concepten
Omdat BVR Groep BV meer wil zijn dan een standaardbouwer

Inno Concept Bouwen

die het puur van aanbestedingen moet hebben, is BVR Plus in het

Een belangrijk instrument dat tevens de basis vormt voor alle BVR

leven geroepen. Kort samengevat gaat het hierbij om een all-in-

Plus Concepten is Inno Concept Bouwen (ICB). Deze unieke door

service-pakket met een compleet aanbod klantspecifieke oplossin-

BVR Groep BV zelf ontwikkelde en op procesinnovatie gestoelde

gen op het gebied van wonen en werken. Deze toegevoegde

manier van bouwen, koppelt ketenintegratie aan BIM-efficiency.

waarde uit zich in dienstverlening, commitment, kennis en ervaring.

Omdat bouwdisciplines hierdoor optimaal van elkaars expertise

WOON+, DUBO+ en RENO+ zijn de hiervan afgeleide en ontwik-

gebruik maken, kan er beter, efficiënter, sneller, duurzamer en

kelde BVR Plus Concepten die staan voor kwaliteit, betaalbaarheid

goedkoper gewerkt worden.

en maatwerk. Deze concepten omvatten procesmatige innovaties,

Klik hier voor meer info over BVR Plus Concepten.

Klik hier voor meer info over Inno Concept Bouwen.
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We r k m a a t s c h a p p i j e n
BVR Groep BV telt vier werkmaatschappijen die zich alle vier op een

De werkmaatschappijen van BVR Groep BV zijn:

geheel eigen wijze in de markt onderscheiden. Specifieke ervaring

- BVR Bouw BV (Roosendaal)

en know how, in combinatie met een in de loop der jaren breed

- BVR Bouw Gorinchem BV (Gorinchem)

ingezet en opgebouwd netwerk, kenmerken de individuele bedrij-

- Suijkerbuijk Bouw & Services BV (Roosendaal)

ven. Hiermee brengt de all-round bouwgroep alle denkbare bouw-

- Rasenberg Bouw BV (Breda)

opdrachten, tot en met totaalbouwprojecten (Design, Build, Construct, Finance, Maintain), binnen handbereik. Waar BVR Bouw

BVR Groep BV

BV zich met name op de grote(re) nieuwbouwprojecten toelegt,
ontfermen BVR Bouw Gorinchem BV, Suijkerbuijk Bouw & Services
BV en Rasenberg Bouw BV zich over de meer kleinschalige projecten. Alle werkmaatschappijen zijn in zowel de woning- als utiliteits-

Administratie

Acquisitie &
Ontwikkeling

Automatisering

Calculatie

Inno Concept
Bouwen (ICB)

Inkoop

KAM

Materieelbeheer

Nazorg

Personeel &
Organisatie

bouw actief. Rasenberg Bouw BV bovendien voor industiële opdrachtgevers en voor ProRail en NS. BVR Bouw Gorinchem BV voor
een aantal energiebedrijven. Dankzij de complete dienstverlening,
de hoge kwaliteit van producten en de optimale nazorg, beschikt
BVR Groep BV bovendien over een sterke marktpositie. Dit maakt
de bouwgroep tot een ervaren en solide bouwpartner.

Receptie &
Secretariaat

Organisatieschema

BVR Bouw

BVR Bouw
Gorinchem

Suijkerbuijk
Bouw & Services

Rasenberg Bouw

Projectleiding

Projectcoördinatie

Projectcoördinatie

Projectcoördinatie

Werkvoorbereiding

Inkoop

Werkvoorbereiding

Inkoop

Werkvoorbereiding

Inkoop

Werkvoorbereiding

Inkoop

Secretariaat

KAM

Secretariaat

KAM

Secretariaat

KAM

Secretariaat

KAM

Calculatie

UITVOERING

UITVOERING

Timmerfabriek

UITVOERING

UITVOERING
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In het hart van het Da Vinci College te Roosendaal zijn de terrassen te vinden
waar ontmoeten en ervaringen uitwisselen centraal staat tegen de achtergrond
van een fraaie en tot de verbeelding sprekende Mona Lisa wand.
(project: BVR Bouw BV)
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BVR Bouw BV
BVR Bouw BV, gevestigd te Roosendaal, houdt zich bezig met

van het NiaNesto-project in Utrecht. Hoewel BVR Bouw BV op

woning- en utiliteitsbouw in de ruimste zin des woords. Het all-

alle denkbare terreinen projecten heeft gerealiseerd, weten veel

round bouwbedrijf beschikt over een schat aan deskundigheid en

opdrachtgevers uit met name de sectoren zorg, onderwijs, sport

ervaring en is niet voor niets bij veel (pilot)projecten op het gebied

en de corporatiewereld deze werkmaatschappij te vinden.

van innovatie en duurzaamheid betrokken. Voorbeelden zijn o.a. de
woningen van WeBuildHomes en de Nul-op-de-Meter Woningen

Woningbouw
Als ervaren bouwer heeft BVR Bouw BV de meest uiteenlopende
woningbouwprojecten gerealiseerd, variërend van nieuwbouw en
herstructurering van complete woonwijken tot renovatie, stadsvernieuwing en inbreiding. Ook de combinatie van woningbouw met
kantoren, commerciële ruimten en parkeervoorzieningen behoort
tot de wapenfeiten.

Utiliteitsbouw
Door voortdurend naar passende projectoplossingen te zoeken,
is het aantal branches waarvoor utiliteitsbouwprojecten gerealiseerd zijn legio. Diverse kantoorgebouwen, fabriekshallen, productieruimten, loodsen, maar ook commerciële units, winkels,
zorginstellingen, sportcentra, scholen, showrooms en (ondergrondse) parkeergarages, zijn daarvan het levende bewijs.

Werken in bouwteamverband
Naast de opdrachten die uit aanbesteding worden verworven,
realiseert BVR Bouw BV projecten die in bouwteamverband tot
stand komen. Ook hier speelt de expertise en ervaring van het
bouwbedrijf een belangrijke en doorgaans bepalende rol. Uiteraard
realiseert BVR Bouw BV daarnaast projecten die door BVR Groep
BV, al dan niet in samenwerking met andere marktspelers, zelf zijn
ontwikkeld.

Luxe appartementen - Roosendaal.
(project BVR Bouw BV)

BVR Woonplan
BVR Bouw BV is ook de bouwer van de woningen van het BVR
Woonplan dat door BVR Groep BV werd ontwikkeld om aan de

9

Woonzorgcomplex ‘t Zand in Roosendaal.
(project BVR Bouw BV)

vraag naar betaalbare woningen tegemoet te komen. Het woonplan

ook voor een alles-behalve-standaardwoning voor een standaard-

maakt het mogelijk kwaliteitswoningen te bouwen tegen zo laag

prijs.

mogelijke realisatiekosten en tegelijkertijd aan te (blijven) sluiten op
de wensen van de woonconsument. Het resultaat is een duurzame,
veilige en comfortabele woning voor een zeer betaalbare kostprijs
met een zo kort mogelijke bouwtijd. Al met al dus een passende
oplossing voor de koop- en huursector. BVR Woonplan staat dan

Klik hier voor meer info over het bouwen van Nul-op-de-Meter
woningen.
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BVR Bouw
Gorinchem
BVR Bouw Gorinchem BV, gevestigd te Gorinchem, is een allround

ving van projecten. Dit is immers direct van invloed op de

bouwbedrijf met een bijzonder karakter. Want naast projecten op

beoogde kwaliteit. Niet voor niets speelt naast de geoffreerde

het gebied van reguliere woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en

prijs ook de ‘wegingsfactor kwaliteit’ een medebepalende rol

onderhoud is deze werkmaatschappij voor nog een andere belang-

binnen het aanbestedingstraject. Energiebedrijven hanteren

rijke groep opdrachtgevers actief: de energiebedrijven Stedin, Joulz,

hiervoor strenge criteria. Zo worden niet alleen aan de uitvoe-

TenneT en Eneco. Daarmee behoort BVR Bouw Gorinchem BV tot

ring van het werk, maar ook aan communicatie, coördinatie,

de selecte groep bouwbedrijven die voor genoemde energiebedrij-

risico analyse, veiligheid en planning hoge eisen gesteld. Ver-

ven mag werken.

der zijn ervaring, in algemeen zin én projectspecifiek, alsook
kwaliteitsborging (kwaliteitsmanagementsysteem) belangrijke

Werken voor energiebedrijven

graadmeters voor beoordelaars.

Werken voor energiebedrijven is niet elk bouwbedrijf gegeven. BVR
Bouw Gorinchem BV is al langere tijd voor genoemde opdrachtge-

De werkzaamheden die BVR Bouw Gorinchem BV voor ener-

vers actief. Naast zeer hoge veiligheidseisen en specifiek vakman-

giebedrijven verricht, variëren van onderhoud en renovatie tot

schap speelt het plan van aanpak een belangrijke rol bij de verwer-

nieuwbouw. Tevens wordt onderscheid gemaakt naar laag-,
midden- en hoogspanningsprojecten en zgn. GOS-projecten.
Ditr staat voor Gas Ontvangst Station.

Woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud
Naast het werken voor energiebedirjven staat BVR Bouw
Gorinchem tevens voor alle overige bouwprojecten, variërend
van een simpele aanbouw tot complete en complexe woonen bedrijfsgebouwen. Bovendien kan de werkmaatschappij
bogen op een jarenlange ervaring, verregaande know how
en een enorm netwerk binnen de bouwnijverheid in de regio
Gorinchem en daarbuiten.

Nieuwbouwproject voor Stedin: 50/13 kV station met op de
achtergrond een aantal oudere trafogebouwen in Dordrecht
(project: BVR Bouw Gorinchem BV)

Klik hier voor meer info over BVR Bouw Gorinchem BV
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Nieuwbouw project 10 woningen op
basis van eigen ontwikkeling in Veen.
(project: BVR Bouw Gorinchem BV)
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Suijkerbuijk
Bouw & Services
Suijkerbuijk Bouw & Services BV, gevestigd te Roosendaal, richt

Mutatieonderhoud wordt gepleegd aan woningen tijdens

zich naast kleinschalige nieuwbouwprojecten ook op onderhouds-,

een mutatieperiode in leegstand, maar ook in bewoonde

renovatie- en restauratieprojecten. Met een aantal corporaties en

situatie. Dit gebeurt steeds vaker met behulp van langlopende

locale overheden zijn vaste werkafspraken gemaakt op het gebied

onderhoudscontracten. Dankzij vaste tariefafspraken krijgen

van mutaties/onderhoud aan woningen en andere gebouwen. Een

corporaties binnen 24 uur een overzicht van de te verrichten

belangrijk houvast hierbij voor opdrachtgevers is de koppeling met

werkzaamheden en kosten.

vaste tariefafspraken, waardoor er binnen een of twee dagen een
compleet overzicht gegeven kan worden van verrichte werkzaam-

Planmatig Onderhoud omvat het onderhoud dat periodiek

heden en kosten, zowel ten aanzien van regulier onderhoud en

wordt uitgevoerd aan woningen of gebouwen. Er wordt

mutatieonderhoud als bij eventuele storingen en calimiteiten door

onderscheid gemaakt tussen conserveren, renoveren en

vernielingen en andere vormen van schade.

transformeren.

De werkmaatschappij beschikt tevens over een timmerfabriek waar
machinale houtbewerkingen plaatsvinden.

RENO+ is een voor corporaties en andere vastgoedbedrijven ontwikkeld renovatieconcept voor de doorzonwoning.

Vastgoeddiensten

Woningverbetering met persoonlijke wensen ten aanzien van

Om professionele vastgoedbeheerders optimaal tegemoet te komen,

wooncomfort en levensomstandigheden staan bij het RENO+

heeft Suijkerbuijk Bouw & Services BV haar disciplines en expertise

Concept centraal.

in zes vastgoeddiensten onderverdeeld. Hiermee wordt de volledige
markt bediend en ontvangt elke opdrachtgever gespecificeerd maat-

Serviceonderhoud vindt plaats op regiebasis en is bedoeld

werk, compleet naar wens, maar wel met de voordelen van modu-

voor professionele opdrachtgevers. Het wordt ook ingezet als

lair werken. Afspraken worden in korte duidelijke Service Level

aanvulling op het meerjarenonderhoud en voor werkzaam-

Agreements (SLA’s) vastgelegd. De volgende vastgoeddiensten

heden die niet gerekend worden tot de jaarlijks terugkerende

worden onderscheiden:

elementen die in het MJOP zijn opgenomen.

Meerjarenonderhoud staat voor een langere technische levens-

De Calamiteitendienst is een 24-uurs servicedienst die

duur en daarmee dus ook voor lagere onderhoudskosten. Met een

acute, tijdelijke oplossingen

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ontstaat inzicht in de onder-

biedt bij calamiteiten.

houdsgevoelige onderdelen en de te verwachten kosten. Zowel
bouwkundige als installatietechnische elementen worden in het
plan opgenomen.

Klik hier voor meer info over Suijkerbuijk Bouw & Services en
de vastgoeddiensten.
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Renovatie, meerjarenonderhoud en -planning
in de wijk Heindijk in Rotterdam staan aan
de basis voor meer eigentijds woongenot.
(project: Suijkerbuijk Bouw & Services BV)
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Rasenberg Bouw BV
Rasenberg Bouw BV, gevestigd te Breda, is op diverse terreinen

Spoorprojecten

actief. Naast woningbouw, utiliteitsbouw en onderhoud is deze

Van oudsher verricht Rasenberg Bouw BV werkzaamheden

werkmaatschappij ook actief in betonbouw en bouwservice. Niet

op en aan de perrons en stations van NS door heel Neder-

voor niets is Rasenberg Bouw BV een begrip op het gebied van

land. Deze zgn. ‘spoorprojecten’ bestaan uit onderhoud en

industrieel bouwen. Bovendien behoort Rasenberg Bouw BV tot

verbetering van spoor en stations en worden uitgevoerd in

de selecte groep bouwbedrijven die werkt voor ProRail en NS.

opdracht van ProRail en NS. Daartoe beschikt Rasenberg

Zo zijn bijvoorbeeld diverse Design & Construct (light) projecten

Bouw BV naast de VCA** certificering ook over het BTR-

voor ProRail en NS, alsook voor Unilever, gerealiseerd.

certificaat. Dit staat voor ‘Branchegerichte Toelichting Rail-

Waar het bij bouwservice vooral gaat om onderhoud is betonbouw

infrastructuur’. De aanvullende eisen naast VCA zijn gericht

gekoppeld aan industriële projecten: betonfundaties, betonkelders,

op werkzaamheden die in, op of nabij het spoor voor ProRail

betonsilo’s, milieustraten, gemalen en werken op het gebied van

worden verricht. Het betreft hier voornamelijk de veiligheid

waterkeringen en waterbeheersing zoals betonnen bergbezinkbas-

met betrekking tot aanrijd- en elektrocutierisico’s. De werk-

sins voor ondergrondse wateropvang. Rasenberg Bouw BV werkt

zaamheden voor ProRail bestaan o.a. uit de aanleg/renovatie

niet alleen voor industriële opdrachtgevers, ProRail en NS, maar ook

van fietsenstallingen, winkelunits, perronverbindingen (tun-

voor locale overheden, corporaties, etc.

nels, trappen), liftinstallaties, perron- en spoorgebouwen, etc.

Industrieel bouwen
Industrieel bouwen is een vak apart. Projecten zijn vaak
complex. Bovendien is er altijd sprake van een aanzienlijke
Wederopbouw Paviljoen De Turfvaart in de gelijknamige
jachthaven van Etten-Leur.
(project: Rasenberg Bouw BV)

tijdsdruk en worden er op het gebied van kwaliteit, veiligheid
en continuïteit hoge eisen gesteld. Bedrijfsprocessen moeten
immers zo onbelemmerd mogelijk door kunnen gaan. Tevens
dienen veiligheidsrisico’s te worden uitgesloten. Rekening
houdend met deze stringente normen en niet zelden veranderende regelgeving fungeert Rasenberg Bouw BV als partner
voor opdrachtgevers. Of het nu gaat om een onderdeel van
een bestaande bedrijfssituatie of een compleet nieuwe plant.

Klik hier voor meer info over Rasenberg Bouw BV en
industrieel bouwen.
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NS Bergen op Zoom: aanbrengen damwanden
voor de aanleg van een nieuwe reizigerstunnel.
(project: Rasenberg Bouw BV)
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Ontwikkeling
Kennis van de markt, maar ook de deskundigheid en ervaring ten

De afdeling ‘Acquisitie & Ontwikkeling’ richt zich in principe

aanzien van projectontwikkeling in z’n algemeenheid, plus het

op alle denkbare sectoren van de bouw en fungeert binnen

vermogen om op een efficiënte manier (ICB) met derden samen

BVR Groep BV als een bakermat met veel kennis op het

te werken, maken BVR Groep BV tot een ontwikkelingspartner bij

gebied van planvorming en -uitwerking. Op deze wijze wordt

uitstek. In dat verlengde geeft de bouwgroep, al dan niet in samen-

aan de wensen en eisen van opdrachtgevers vanuit diverse

werking met andere marktpartijen, richting aan de ontwikkeling van

perspectieven en invalshoeken tegemoet gekomen. Variërend

utiliteitsbouw-/woningbouwprojecten, alsook aan de herstructure-

van het eerste verkennende gesprek tot en met de uitwerking

ring van oude(re) wijken en binnenstedelijke gebieden.

van langlopende onderhoudscontracten.

Acquisitie & Ontwikkeling

Juiste projectoplossing

Alle activiteiten en diensten op het gebied van projectontwikkeling

Vanwege de toenemende complexiteit van met name grote

worden met ondersteuning van de afdeling Acquisitie & Ontwikke-

projecten wordt een steeds groter beroep gedaan op de inven-

ling verricht. BVR Groep BV doet haar grondaankopen samen met

tiviteit en sterk toekomst- en klantgerichte werkwijze van de

financieringspartner Victorem Investments NV. De voor opdracht-

bouwgroep. In dat verlengde kunnen Design, Build, Construct,

gevers ontwikkelde projecten worden vervolgens door BVR Bouw

Maintain en Finance projecten indien nodig en/of gewenst

BV, BVR Bouw Gorinchem BV, Suijkerbuijk Bouw & Services BV

volledig worden voorbereid en uitgewerkt. De component

en/of Rasenberg Bouw BV gerealiseerd.

Finance hierbij speelt een steeds grotere en doorslaggevende
rol. Dat is mogelijk dankzij de uitstekende samenwerking met
beleggers die projecten middels financieringsconstructies en

BonAparte, Etten-Leur: herontwikkeling
van een binnenstedelijke locatie met
appartementen en winkelunits.
(project: BVR Bouw BV)

-mogelijkheden realiseerbaar maken. BVR Groep BV benadert
deze uitdaging(en) met visie, creativiteit en feeling voor maatschappelijke ontwikkelingen. Bij het vinden van projectoplossingen wordt altijd ruim aandacht geschonken aan de inpassing in de bestaande omgeving, de wensen van toekomstige
gebruikers en de relatie tussen mens en milieu. Door originaliteit te koppelen aan het matchen van wensen en verwachtingen met een eigentijds en duurzaam vastgoedaanbod, neemt
het aantal markante BVR-projecten gestaag toe.

Klik hier voor meer info over projectontwikkeling.
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De ‘Nieuwe LTS’ in Dordrecht is het resultaat van de herontwikkeling van een
voormalige technische school. De opmerkelijke transformatie van het Rijksmonument
veranderde lokalen in appartementen en werkplaatsen in woningen.
(Ontwikkeling: BVR groep BV i.s.m. Stenic Holding BV.
Realisatie: Suijkerbuijk Bouw en Services BV en BVR Bouw BV)

BVR Groep BV
BVR Bouw BV | BVR Bouw Gorinchem BV | Suijkerbuijk Bouw & Services BV | Rasenberg Bouw BV
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To t a a l b o u w
genereert
meerwaarde
Maatschappelijke en economische veranderingen hebben ertoe

woordelijkheden van zowel opdrachtgever als opdrachtne-

geleid dat steeds meer publieke opdrachtgevers kiezen voor zgn.

mer. De vroegtijdige betrokkenheid bij het bouwproces die

‘geïntegreerde contractvormen’ zoals Design & Build. Aanleiding

hiervan het gevolg is, sluit naadloos aan bij het door de

vormt de toenemende behoefte van opdrachtgevers om de tra-

bouwgroep zelf ontwikkelde Inno Concept Bouwen (ICB).

ditionele aanpak voor bouwprojecten met de aanstelling van een

Deze unieke en op procesinnovatie gestoelde manier van

ontwerper enerzijds en de benoeming van een aannemer ander-

bouwen, koppelt ketenintegratie aan BIM-efficiency, waar-

zijds, te doorbreken om zo risico’s en kosten te verlagen. Bij veel

door er efficiënter, goedkoper en sneller gebouwd kan wor-

private opdrachtgevers is deze vorm van uitbesteden zelfs al lan-

den.

gere tijd (impliciet) aan de orde. Ook BVR Groep BV heeft steeds
vaker met deze vraag van opdrachtgevers te maken. Zo zijn diverse

Onderscheid

Design & Build, maar ook Design, Build & Construct (engineering)

Naast duurzame samenwerking, flexibiliteit, daadkracht

projecten voor o.a. ProRail gerealiseerd. In combinatie met het

en innovatie draagt de meerwaarde van BVR Groep BV als

meerjaren onderhoud (MJOP) bij nieuwbouw- en renovatiepro-

totaalbouwer bij aan de wijze waarop de bouwgroep zich

jecten brengt BVR Groep BV tevens de onderhoudscomponent

in de markt weet te onderscheiden. Mede hierdoor is BVR

‘Maintain’ binnen handbereik van opdrachtgevers.

Groep BV een ideale partner voor publieke opdrachtgevers,
industriële opdrachtgevers, corporaties, beleggers, collega-

Finance
Naast Design, Build, Construct en Maintain staat BVR Groep BV
in de gesprekken met (potentiële) opdrachtgevers ook stil bij het
aspect van de financiering (Finance). Dit is mogelijk dankzij de
uitstekende samenwerking met (vaste) beleggers en ontwikkelaars.
Hierdoor neemt het aantal totaalbouwprojecten (Design, Build,
Construct, Maintain en Finance) de laatste jaren gestaag toe.

Inno Concept Bouwen
Omdat de scheiding tussen ontwerp en uitvoering bij geïntegreerde
contractvormen wordt opgeheven, veranderen de rollen en verant-

bouwbedrijven en andere ketenpartners.
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Verpleeghuis Landrijt in Eindhoven.
(project: BVR Bouw BV)

BVR Groep BV
BVR Bouw BV | BVR Bouw Gorinchem BV | Suijkerbuijk Bouw & Services BV | Rasenberg Bouw BV
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To t s l o t
Naast kwaliteit en duurzaamheid staat BVR Groep BV ook voor

budget voor de opdrachtgever enerzijds en bouwproductie

vernieuwen, samenwerken en verdiepen. Daarop zijn zowel beleid

voor BVR Groep BV en partners anderzijds - wordt hierdoor

als financiële doelstellingen afgestemd. Met daarnaast de juiste

geoptimaliseerd.

man/vrouw op de juiste (werk)plek komen inzet, motivatie en
expertise van de medewerkers optimaal tot hun recht. De positie-

Wie over BVR Groep BV, de werkmaatschappijen, producten

ve wisselwerking tussen BVR Groep BV en medewerkers draagt

en/of diensten meer wil weten, is van harte welkom en wordt

dan ook in belangrijke mate bij aan de kwaliteit waarmee alle

uitgenodigd een afspraak te maken voor een oriënterend en

(eind)producten en diensten worden gerealiseerd.

vrijblijvend gesprek.

Om producten en diensten zo optimaal mogelijk te presenteren,
heeft het innovatieve beleid binnen BVR Groep BV een hoge
prioriteit. In dat verlengde is het dankzij de eigen woonproducten,
BVR Plus Concepten en Inno Concept Bouwen (ICB) mogelijk om
potentiële opdrachtgevers bij de ontwikkeling van projecten te
adviseren en te faciliteren. De win-win-situatie - kwaliteit binnen

WeBuildHomes project in Rotterdam (Isabellaland).
(project: BVR Bouw BV)

Klik hier voor een bezoek aan de website van BVR Groep BV.
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Nieuwbouw McDonald’s Restaurant aan de Coolsingel te Rotterdam.
(project: Suijkerbuijk Bouw & Services BV) - foto: Jeroen Musch

BVR Groep BV
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Contact
BVR Groep BV

BVR Bouw BV

BVR Bouw

Suijkerbuijk

Rasenberg

Gorinchem BV

Bouw & Services

Bouw BV

Ettenseweg 48

Ettenseweg 48

Avelingen West 49

Ettenseweg 48

Brugsteen 9

4706 PB Roosendaal

4706 PB Roosendaal

4202 MS Gorinchem

4706 PB Roosendaal

4815 PL Breda

Postbus 1355

Postbus 1355

Postbus 190

Postbus 1355

Postbus 3118

4700 BJ Roosendaal

4700 BJ Roosendaal

4200 AD Gorinchem

4700 BJ Roosendaal

4800 DC Breda

tel. (0165) 63 11 11

tel. (0165) 63 11 11

tel. 0183 69 25 55

tel. (0165) 63 11 11

tel. (076) 54 333 11

fax (0165) 63 12 10

fax (0165) 63 12 10

fax 0183 69 25 50

fax (0165) 63 12 10

info@bvrgroep.nl

info@bvrgroep.nl

info@bvrgroep.nl

info@bvrgroep.nl

info@rasenbergbouw.nl

www.bvrgroep.nl

www.bvrgroep.nl

www.bvrgroep.nl

www.bvrgroep.nl

www.rasenbergbouw.nl

Brede school De Coevering in Geldrop.
(project: BVR Bouw BV)
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AVR Overslagstation in Rotterdam.
(project: Rasenberg Bouw BV)
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