k w a r t a a l m a g a z i n e - j u n i 2 0 21

Blauwdruk

BVR Groep
wint Phoenix Award

Blauwdruk kwartaalmagazine BVR Groep - juni 2021

2

START VANDAAG NOG MET PROCESDENKEN
Peter Bijker, Directeur Business Development DataByte: ‘’Er zijn veel
bedrijven die gewoon doen wat ze altijd al doen. Niet meer,
maar ook niet minder.”
Meer bereiken en doorgroeien? Wij helpen u graag met:

Procesmatig werken
Bedrijfsprocessen optimaliseren
ICT innovaties slim integreren

databyte.nl
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Nieuwbouw Installatiebedrijf
Adams BV
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ANNO52
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Transformatie Datacenter

Peter Suijkerbuijk (l) en Tonny Vromans

Tilburg gestart
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Projecten Suijkerbuijk
Bouw & Services BV

11

BVR Groep neemt eerste
elektrische auto in gebruik

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Op weg naar (het nieuwe) normaal”
Met deze Blauwdruk zit de eerste helft van dit jaar er al weer op. De tijd vliegt voorbij, zij het dat
corona ook in de afgelopen periode z’n stempel op de gang van zaken heeft gedrukt. 2021 kende dan ook een moeilijke start. Gelukkig mag er steeds meer en ziet het ernaar uit dat we weer
op weg zijn naar (het nieuwe) ‘normaal’. Wij hopen van harte dat deze trend doorzet.
Eén van de problemen waar we op dit moment mee geconfronteerd worden, is het vinden van

Colofon

voldoende en geschikt personeel. Zo zijn we naarstig op zoek naar uitvoerders, werkvoorbe-

Blauwdruk is een kwartaaluitgave van

betreft de forse stijging van materiaalprijzen, zoals bijvoorbeeld hout, staal en oliegerelateerde

BVR Groep BV uit Roosendaal en wordt

producten. Wat de projecten betreft, ligt er een grote druk op de werkvoorbereiding. Dit wordt

in een oplage van ca. 3.500 exemplaren

veroorzaakt door het grote aantal projecten dat in de tweede helft van dit jaar van start gaat.

verspreid onder relaties, ICB-partners en

Het gevolg van projecten die eerder zijn doorgeschoven.

reiders, maar ook timmermannen, tegelzetters, en stukadoors. Een ander punt van aandacht

medewerkers van BVR Groep BV.
Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, blijven we zoeken naar mogeTekst/dtp Witteveen Reclame

lijkheden om onze duurzaamheidsambities waar te maken. Naast alle reeds getroffen maatre-

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

gelen zijn we gestart met het verder verlagen van de CO2-uitstoot van ons wagenpark. De eerste

Druk

volledig elektrische auto is inmiddels in gebruik genomen. Meer hierover op pagina 11 van deze

Drukkerij Altorffer

Blauwdruk. Andere hoogtepunten zijn o.a. het winnen van de Phoenix Award (pag. 4) en de
start van de transformatieprojecten ‘Kademeester’ (pag. 7) en ‘Zero Seven Six’ (pag. 6).
Tot slot moedigen we iedereen aan de coronarichtlijnen en -spelregels in acht te blijven nemen
zolang RIVM en overheid dit adviseren. Vanzelfsprekend wensen wij iedereen weer veel leesplewww.bvrgroep.nl

zier met deze Blauwdruk en een hele fijne en gezonde zomervakantie.

www.innoconceptbouwen.nl
Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV

Blauwdruk kwartaalmagazine BVR Groep - juni 2021

BVR Groep BV wint (publieksprijs) Phoenix Award

H

De uitreiking van de Phoenix Award.
Geheel links: Ralph van Hessen; 3e van
links: Maxime Verhagen, 4e van links:
Tonny Vromans; geheel rechts: Mona Keijzer.

4

foto: archief BID.

O
Op 19 mei 2021 ontving Tonny Vromans van BVR Groep BV uit handen van staats-

overnames van andere bouwbedrijven die het

A

secretaris Mona Keijzer en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland de Phoenix Award.

productaanbod vergrootten, alsook de inves-

h

Deze publieksprijs werd uitgereikt in het kader van de Big Improvement Day 2021 (BID)

teringen op ICT en automatiseringsgebied, dra-

A

die plaatsvond in het AFAS Theater in Leusden. Ralph van Hessen, initiatiefnemer BID, was

gen bij aan een dynamische, financieel gezonde

v

tevens dagvoorzitter. De aandeelhouders: Tonny Vromans, Linda Jurgens-Vromans en Peter

en daadkrachtige organisatie.”

e

Supertrots

D

Suijkerbuijk, over het succes BVR Groep BV sinds de nieuwe start in 2013.
Nieuwe start

een MBO waarna BVR-Groep NV een feit werd

Linda Jurgens-Vromans tot slot: “Uiteraard zijn

d

De Phoenix Awards zijn voor bedrijven of

en het familiebedrijf dus in andere handen te-

wij als families/directie, samen met de mede-

t

ondernemers die na een faillissement suc-

recht kwam. Acht jaar later ging de NV failliet.”

werkers van BVR Groep BV, supertrots op de

a

gewonnen award en bedanken we iedereen

cesvol uit de as herrijzen. De award beoogt
het taboe op failliet gaan in Nederland te

Familiebedrijf

die op onze bouwgroep heeft gestemd. Im-

doorbreken. BVR Groep BV is daar een goed

Het succes van BVR Groep BV, in een com-

mers, het winnen van een publieksprijs zoals de

voorbeeld van. Nadat namelijk de gelijkna-

plete nieuwe setting en directie, voert voor een

Phoenix Award is niet zomaar bijzonder. Het

mige NV in februari 2013 failliet ging, wa-

belangrijk deel terug naar het vertrouwen

geeft namelijk de mening weer van mensen

ren het de families Vromans en Suijkerbuijk

dat vooral de medewerkers, maar zeker ook

die begrijpen dat een faillissement geen belem-

die enkele weken later, mede op verzoek

opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers,

mering hoeft te zijn om opnieuw te beginnen

van het personeel, een nieuwe start maak-

andere bouwpartners en relaties, zoals vakbond,

en weer succesvol te zijn, zeker als je de mens

ten. Tonny Vromans: “Met de nieuwe start

in de beide families stellen. Peter Suijkerbuijk:

centraal stelt. Laten we daarom vooral niet ver-

werd onze bouw- en ontwikkelgroep weer

“Door het vertrouwen dat men in ons stelde,

geten dat de Phoenix Award een prijs is voor

F

een familiebedrijf. Dit werd toen mede mo-

kon BVR Groep BV wederom uitgroeien tot een

iedereen die aan het succes van BVR Groep BV

I

gelijk gemaakt door de ondersteuning en

gezond en no-nonsense familiebedrijf waar sa-

heeft bijgedragen!”

a

support van de beide oprichters, Jack en Ad

menwerking, vernieuwing en een personeels-

p

Vromans (✝2019). Zij begonnen in 1984 als

beleid dat de medewerker als mens centraal

s

onderaannemers met Bouwmaatschappij

stelt, een hoge prioriteit kennen. Ook een aan-

o

Vromans Roosendaal (BVR) BV. In de loop

tal strategische samenwerkingen, zoals met

w

der jaren groeide dat bedrijf uit tot een be-

Victorem Investments NV, de oprichting van

o

langrijke marktspeler. In 2005 kwam het tot

BVR VastgoedOntwikkeling BV in 2017, de

Tonny Vromans

Linda
Jurgens-Vromans

Peter Suijkerbuijk

p

Het Havenhuys opgeleverd

In het tweede kwartaal van 2021
heeft BVR Bouw Gorinchem BV
een aantal nieuwe projecten verworven.
Amersfoort
In opdracht van Stedin wordt aan
de Computerweg in Amersfoort
een bestaande 50kV ruimte bouwkundig aangepast om een tweede 10kV sectie
en twee nieuwe transformatoren te kunnen
plaatsen. Het werk bestaat o.a. uit: het slopen
Onlangs heeft BVR Bouw Gorinchem BV het 34 appartementen tellende fraaie ‘Havenhuys’ in

t

Alphen aan den Rijn opgeleverd. Het betrof tevens de afronding van de tweede fase van het

-

herontwikkelingsproject ‘Baronie Haven’. Opdrachtgever Loostad Vastgoedontwikkeling uit

-

Apeldoorn en architect Wim de Bruijn uit Rotterdam hebben ten aanzien van de ontwikkeling

e

van de derde fase gekozen voor een bouwteam. Op 10 juni jl. werd hiervoor de aannemingsovereenkomst tussen GREEN Real Estate en BVR Groep BV ondertekend.
De derde fase omvat 118 wooneenheden, ver-

huurappartementen vrije sector). Naar alle

n

deeld over de ‘Havensuites’ (41 appartemen-

waarschijnlijkheid kan er in het laatste kwartaal

-

ten en 2 penthouses), het ‘Havenkwartier’ (12

van 2021 met de bouw worden gestart. Ver-

e

atelierwoningen), en de ‘Havenmeester’ (63

moedelijke oplevering: derde kwartaal 2024.

n

nieuwe wanden, het aanpassen van de GGI en
de computervloer, plus schilderwerk.
Zoetermeer
Aan de Werner von Siemenstraat in Zoetermeer
wordt na de zomervakantie in opdracht van
Stedin begonnen met de nieuw- en verbouw
van een 25kV schakelstation.

verbouwd. Oplevering: eind november 2021.

n

-

n

s

k

het opdelen van de ruimte door middel van

wordt voor Stedin een 50/10kV Station

t

V

staalconstructie onder de begane grondvloer,

In Wijk bij Duurstede aan de Langbroekseweg

e

r

van de betonsokkel, het aanbrengen van een

Wijk bij Duurstede

-

-

Nieuwe projecten BVR Bouw
Gorinchem BV

Fabrieksuitbreiding Vrumona Bunnik
In Bunnik werkt BVR Bouw Gorinchem BV
aan een fabrieksuitbreiding voor frisdrankproducent Vrumona. Het gaat om de bestaande waterfabriek. Door deze met een
oppervlak van 13,5 x 17 meter te vergroten,
wordt een aantal tanks inpandig gemaakt en
ontstaat ruimte voor extra tanks. Oplevering
project: eind september 2021.
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Herontwikkeling goed voor 270 appartementen

Project Kemelstede wordt ‘Zero Seven Six’
Landschapsarchitecten zijn de plannen voor
de herontwikkling tot stand gekomen. In verband met de reacties van de buurtbewoners

6

zijn BVR VastgoedOntwikkeling BV en de gemeente Breda momenteel in overleg om bij de
verdere invulling van het bestemmingsplan stil
te staan. Een wijziging van het bestemmingsplan is namelijk nodig, omdat de bestemming
veranderd moet worden van kantoorfunctie
naar wonen.
Eyecatchers
Theo Klijn, hoofd projectontwikkeling van BVR
VastgoedOntwikkeling BV, is zeer te spreken
over de samenwerking met gemeente, architect en landschapsarchitect. “Iedereen beseft
dat het om een unieke locatie en toekomstige
bebouwing gaat die aan de uitstraling van
Aan de Kemelstede in Breda herontwikkelt BVR VastgoedOntwikkeling BV het voormalige

Breda als eigentijdse stad bijdraagt. Dat vind

effectencentrum van ABN-AMRO naar woningbouw. Dat werd mogelijk nadat in 2020 de

ik terug in het overleg met de gemeente, de

tender werd gewonnen. Inmiddels is Victorem Investments NV eigenaar van de locatie.

landschapsarchitect en niet te vergeten de
architecten Pascal Grosfeld en Jeroen van

Mix

plan in een woontoren van 45 en een woon-

Poppel van Grosfeld Bekkers van der Velde

Het project omvat 3 woongebouwen op

toren van ca. 76 meter hoog. De gebouwen

Architecten. Het resulteerde onder meer in

een enigszins verdiepte parkeerkelder met

worden ook landschappelijk ingepast. Een ge-

een nieuwe en tevens toepasselijke naam voor

in totaal zo’n 270 wooneenheden, be-

deelte van het terrein wordt als ecologische

het project: ‘Zero Seven Six’, oftewel 076, het

staande uit een mix van sociale huur, mid-

zone ingericht die aansluit bij het naastge-

kengetal van Breda. De fraaie woongebou-

deldure huur en vrije sector koop of huur.

legen ecologische gebied. In samenwerking

wen, gelegen aan de A27 op een 2,2 ha groot

Voor zowel de sociale als middeldure huur

met de gemeente Breda, Grosfeld Bekkers

perceel in Zuid-Oost Breda, worden de nieu-

hanteert de gemeente een percentage van

van der Velde Architecten en Karres en Brands

we eyecatchers in dat deel van de stad.”

minimaal 20% van het totale aanbod aan
wooneenheden. De plint is flexibel in te
delen. Te denken valt aan administratieve
en/of dienstverlenende werkzaamheden,
maar wellicht ook aan ontmoetings- en/
of activiteitenfaciliteiten voor bewoners.
Woongebouwen
De 3 woongebouwen
verschillen
Naast

een

in

hoogte.
laagbouw

complex met 60 apparTheo Klijn

tementen voorziet het

Nog slechts enkele appartementen in verkoop

Transformatie Kademeester begonnen

r

zoals voor de lift- en trapgaten en

-

voor nieuwe deuren in de gevels.

s

-

e

l

In het schuine dak worden gaten

De ronde trap op
de begane grond
van het gestripte
kantoorgebouw
blijft intact.

gemaakt voor loggia’s/balkons.
Daarna wordt al het bestaande
hout behandeld om aantastingen

-

in de toekomst te voorkomen.

g

Deze werkzaamheden vinden de

e

komende periode plaats.
Nieuwbouw
Ten behoeve van de nieuwbouw is de grond

R

bouwrijp gemaakt, de bouwput uitgegraven

n

en is het palenplan uitgezet. Medio juli wordt

-

de heistelling geplaatst en gaan de mortel-

t

De herontwikkeling/transformatie van het voormalige Essent-kantoorgebouw naar apparte-

schroefpalen voor de fundering de grond in.

e

mentencomplex aan het Kadeplein 4 in Roosendaal, is enige tijd geleden van start gegaan. In

Met deze palen worden trillingen en geluids-

n

totaal, transformatie én nieuwbouw, worden er 32 woningen gerealiseerd. Het karakteristieke

overlast tot een minimum beperkt.

d

kantoorgebouw krijgt een tweede leven met de toepasselijke naam ‘Kademeester’.

e

e

Laatste appartementen in de verkoop

is het ketenpark voor de uitvoering en werk-

n

De verkoop van de appartementen verloopt

voorbereiding gereed gemaakt. De inkopen

e

gestaag. Er zijn er nog maar een paar te koop.

van materialen lopen op schema. Op 7 juni

n

Het bestaande gebouw omvat 13 wonin-

jl. startte BVR Bouw BV met de constructieve

r

gen en appartementen met horeca aan het

sloopwerkzaaheden. Tegelijkertijd werd ook

t

Kadeplein. De nieuwbouw voorziet in 19 ap-

een aantal bouwkundige voorzieningen ge-

-

partementen. De gebouwen worden in carré

troffen, nodig om de transformatie te kunnen

t

gebouwd met een gezamenlijke binnentuin.

realiseren. Zo werden stempels en hulpstaal

-

Daarnaast hebben alle woningen een eigen

aangebracht en de nodige sparingen gemaakt,

De bouwkeet met op de 1e verdieping de werkruimten voor uitvoerder en werkvoorbereiders.

terras. Het ontwerp is van Space & Matter
Architecten. De leveringen bij E&L Notarissen
zijn inmiddels achter de rug.

Nieuwbouw Installatiebedrijf Adams BV
De contouren van het nieuwe bedrijfspand dat

Voorbereidingen

Suijkerbuijk Bouw & Services BV voor Installatie-

In de maand mei is de bouwplaats ingericht en

bedrijf Adams BV op Majoppeveld Zuid bouwt,
zijn inmiddels goed te zien. Het nieuwe bedrijfsonderkomen bestaat uit 722 m2 aan kantoorruimte en 586 m2 aan opslagruimte met
werkplaats. Het project omvat het realiseren
van de ruwbouw. De afbouw wordt in eigen
beheer uitgevoerd. De installaties worden namelijk verzorgd door Installatiebedrijf Adams

Zo zag de gestripte begane grond er begin juni uit.

BV zelf. Oplevering: 3e kwartaal van 2021.
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Vloerbedekking & Raambekleding
T 0499 - 37 55 45 | E info@eliens-projecten.nl | www.eliensproject.nl
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biedt Dycore complete oplossingen voor uw vloerveld. Zowel
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ZORGELOOS JE DROOMHUIS
REALISEREN MET UCASA

•

KEUKENS

•

BADKAMERS

•

WOONVLOEREN

•

DEUREN

•

INBOUWKASTEN
ONDERDEEL VAN

ingezonden mededeling

ANNO52

UCASA Portal Raab Karcher
9

De transformatie van winkelgebouw naar
appartementengebouw: ‘ANNO52’ in Bergen
op Zoom, is in volle gang. Nadat de sloopen ruwbouwwerkzaamheden, incl. het aanbrengen van een extra staalconstructie ter
versterking van vloeren, kolommen en balken
werden afgerond, is gestart met de afbouw.

Voor project Kademeester in Roosendaal maakt BVR Groep BV gebruik van de digitale

De houtskeletbouw gevelelementen worden

showroom van UCASA. Het vernieuwde en sterk klantgerichte concept omvat alles voor

in de fabriek gerealiseerd en voorzien van

de keuken, badkamer, woonvloeren, deuren en inbouwkasten en wordt de komende tijd

kozijnen, metselwerk (steenstrips) en begla-

verder uitgerold in de showrooms.

zing. Deze elementen worden compleet in
het werk aangebracht. Binnenkort zal de

Digitale showroom

termijn ook de module voor woonvloeren toe-

complete buitengevel gereed zijn. Onlangs

Kopers van een nieuwe woning staan door-

gevoegd aan de Portal.

zijn de kopers van de dakappartementen uit-

gaans voor de nodige keuzes ten aanzien van

genodigd voor een eerste bezichtiging op de

o.a. de keuken, de badkamer en de woonvloer.

Project Kademeester

bouwplaats. Bijna alle (45) appartementen zijn

In een fysieke showroom moet een koper in

De kopers van de 19 appartementen van het

verkocht.

een relatief kort tijdsbestek veel informatie ver-

project Kademeester hebben de mogelijkheid

werken. De digitale showroom daarentegen

gehad zich voorafgaand aan het fysieke show-

biedt kopers de mogelijkheid om in alle rust na

roombezoek online te oriënteren. Zo’n 90% van

te denken over de wensen en het budget. Bij

hen heeft met één bezoek aan de showroom

het fysieke showroombezoek wordt het daar-

van Raab Karcher een definitieve keuze kunnen

door gemakkelijker om een definitieve keuze te

maken voor badkamer en toiletruimte. Bewust

maken. Omdat de portal bovendien 24/7 toe-

is in de Portal niet het complete assortiment

gankelijk is, kan een koper zich op elk gewenst

opgenomen, maar een relevante afspiegeling

moment van de dag oriënteren.

daarvan, waardoor de diversiteit aan oplossingen zichtbaar blijft. Het getoonde assortiment

Goed beeld

varieert qua stijl en prijsniveau. Gebleken is dat

De digitale showroom geeft een goed beeld van

ruim 80% van de uiteindelijk gekozen sanitair-

het standaard sanitair en tegelwerk, alsook van

opties overeenkomt met de

de indeling van de ruimtes en de mogelijkheden

keuzes die gemaakt zijn op

om te verluxen. Bij alle keuzeopties worden de

basis van de digitale show-

prijzen getoond, incl. montage en BTW. Zijn de

room. Dit bevestigt dat het

keuzes gemaakt, dan kan de koper een gratis

assortiment van de Portal

3D-impressie aanvragen van zijn/haar badka-

een juiste afspiegeling is

mer. Naast sanitair en tegelwerk wordt op korte

van het totale assortiment.
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Transformatie
Datacenter
Tilburg gestart

Projecten Suijkerbuijk Bouw & Services BV

B

De projecten van Suijkerbuijk Bouw & Services BV variëren van kleine en grote, voor een belangrijk
deel terugkerende onderhoudswerken tot (ver)nieuwbouwprojecten. Onderstaand een aantal
lopende en net opgeleverde projecten.
Bitasco Trading

silo 4 verbouwd. Er is een nieuw ventilatiesys-

Voor IKO International is Suijkerbuijk Bouw &

teem in de vloer aangebracht, incl. nieuwe be-

Services BV medio juni begonnen met de sloop

tonvloer. Huidige ventilatie en dekvloer zijn ge-

van het bestaande pand van Bitasco Trading in

demonteerd. De binnenzijde van de silo heeft

Breda. Na de sloop wordt een geheel nieuw

een nieuwe wand- en vloercoating. Het werk

bedrijfspand aan de Kalshoven te Breda ge-

bestond uit bouwkundige werkzaamheden.

bouwd. Bitasco Trading is leverancier van

Doorsnede silo: 22,5 m, hoogte 35m.

In Tilburg aan de Professor Verbernelaan is

dakmaterialen, zoals bitumen en kunststof

BVR Bouw BV begonnen met de transfor-

dakbedekking, isolatie, daktoebehoren, ge-

matie van het voormalige datacenter naar

reedschap, zink, zinkaccessoires en werkkle-

(96) studentenwoningen. Daarvoor is het

ding. Oplevering: eind november 2021.

gebouw inpandig gestript en is het aan-

O

wezige asbest gesaneerd. Na de bouwvak

B

wordt gestart met de constructieve sloop

s

van het gebouw. Dit betreft tevens het slo-

w

pen van de bovenste (2e) verdieping. Daarna

g

worden begane grond en eerste verdieping

v

m

met 4 bouwlagen opgetopt. Inmiddels is ook
het tekenwerk afgerond en de werkvoor-

SVZ International

bereiding opgestart. Het project betreft

In opdracht van SVZ International is de 4e

W

een herontwikkeling van BVR Vastgoed-

C

Ontwikkeling BV. In samenwerking met de

d

eigenaar en Storimans Wijffels Architecten

Verbouwing/remodelling McDonald’s

d

vond eerst een haalbaarheidsonderzoek

Rotterdam Groene Hilledijk

b

plaats.

Voor opdrachtgever McDonald’s Nederland is

l

Suijkerbuijk Bouw & Services BV eind juni in

s

Artist impression
vanaf rechts.

n

e

o

Artist impression
vanaf links.

Rotterdam-Zuid begonnen met de verbouwing

verdieping van het kantoorpand aan de

g

Stadionstraat 40 te Breda verbouwd en gere-

(

noveerd. Er zijn diverse bouwkundige en

A

installatietechnische werkzaamheden uitge-

i

voerd, zodat het kantoor weer up-to-date is.

d

a

en remodelling van het McDonald’s restaurant
aan de Groene Hilledijk. Oplevering: eind juli

Verbouwingen SSNB en TWB

2021.

Voor de Stichting Sportservice Noord-Brabant

d

(SSNB) en de Stichting Thuiszorg West-

T

Cosun Beet Company, Puttershoek - Silo 4

Brabant (TWB) zijn verbouwingen verricht en

D

Voor de Cosun Beet Company is in Puttershoek

opgeleverd.

l

V

BVR Groep BV neemt eerste elektrische auto in gebruik

k

l

V.l.n.r. Peter Suijkerbuijk (BVR Groep),
Hans van der Ende (Orange Charging),
Tonny Vromans (BVR Groep) en Mark
Schouwenaars (Van Tilburg-Bastianen).

-

laders van het merk Ecotap. Deze

-

zijn ook bij BVR Groep BV ingezet.

11

-

t

Elektrificatie draagt bij aan

k

verduurzamingsstrategie

.

Mark Schouwenaars, Accountmanager Zakelijke Markt bij Van
Tilburg-Bastianen, heeft dagelijks
met ondernemers en hun vragen over
elektrificatie te maken. “Iedereen weet
inmiddels dat rijden met minder of zonder
Op 1 juli jl. nam BVR Groep BV de eerste elektrische auto, een Audi e-tron Sportback, in gebruik.

CO2-uitstoot beter is voor onze planeet en

BVR-directeur Tonny Vromans: “In onze bedrijfsvoering is voortdurend aandacht voor maat-

dus voor onszelf. Ondernemers begrijpen ook

schappelijk verantwoord ondernemen. Zo zijn we gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder en

dat elektrificatie van het wagenpark bijdraagt

werken we continu aan de verlaging van onze CO2-footprint. In eerste instantie hebben we dat

aan de verduurzamingsstrategie van het eigen

gedaan met maatregelen die de grootste winst opleverden. Eén van de volgende stappen is het

bedrijf. Net als bij zoveel andere bedrijven

verder verlagen van de uitstoot van ons wagenpark. De Audi e-tron Sportback bijt de spits af,

was ook bij BVR de vraag: hoe pakken we de

maar daar blijft het uiteraard niet bij. We zijn namelijk al weer druk bezig met de follow-up.”

elektrificatie van het wagenpark aan, wat gaat
zoiets kosten en wat zijn de voors en tegens?”

Wagenpark vergroenen

op alle vakantieparken van Center Parcs, maar

Aangezien elektrisch autorijden per saldo goed-

Collega BVR-directeur Peter Suijkerbuijk: “Onze

binnenkort ook op meer dan 50 locaties van

koper is dan rijden met fossiele brandstof, werd

duurzaamheidsambities hebben ertoe geleid

Autotaalglas. Sales Professional Hans van der

besloten een eerste elektrische auto in het

dat we in gesprek zijn gegaan met onze mo-

Ende over de samenwerking met BVR Groep

wagenpark op te nemen. Mark Schouwenaars

biliteitspartners. Daarbij is gekeken naar moge-

BV: “Bij Orange Charging zoeken we altijd naar

opnieuw: “Hoewel de aanschafprijs hoger is, is

lijkheden en uiteraard naar de financiële con-

samenwerkingsvormen waarmee we een toe-

een volledig elektrische auto qua ‘brandstof’ en

sequenties ervan. Dit heeft geresulteerd in de

gevoegde waarde kunnen creëren voor onze

onderhoud goedkoper. Extra voordelen zijn dat

nieuwe samenwerking met Orange Charging,

klanten. Bij BVR hebben we bijvoorbeeld laad-

er tot en met 2024 geen motorrijtuigenbelasting

een lokaal gevestigd bedrijf. Het beleid is er nu

voorzieningen voor het kantoorpand geplaatst,

hoeft te worden betaald en de bijtelling een

op gericht om ons wagenpark verder te ver-

maar zijn er daarnaast ook afspraken gemaakt

stuk gunstiger uitvalt. Daarnaast is elektrisch

e

groenen. Daarom zetten we bij vervanging van

voor de plaatsing van laders op huislocaties van

rijden zoals gezegd beter voor het milieu en

-

(lease)wagens vooral in op elektrificatie. De

BVR-medewerkers. Ook gaan we, indien nodig

draagt het bij aan de duurzaamheidsambitie(s)

n

Audi e-tron Sportback die volledig elektrisch

en/of gewenst, laadvoorzieningen plaatsen op

van BVR. Al deze voors en tegens - er moeten

-

is en dus geen CO2-uitstoot heeft, is geleverd

bouwplaatsen. Voor de thuisladers is een ver-

ook laadvoorzieningen worden geplaatst! - zijn

.

door Van Tilburg-Bastianen en vervangt een

rekenmodule beschikbaar. Hiermee worden de

uitvoerig met de wagenparkbeheerder van

auto die een uitstoot had van 116 gr/km! Voor

kilowatturen die door de verschillende voertui-

BVR besproken. Met de Audi e-tron Sportback

dit jaar staan nog vier vervangingen gepland.”

gen thuis worden geladen, automatisch aan

beschikt BVR over een zeer fraaie, betrouwbare

BVR belast.”

en functionele aanwinst die tevens voldoet aan

e

t

-

Toegevoegde waarde Orange Charging

Door de ervaringen die Orange Charging in het

de duurzaamheidsambities van het bedrijf. Een

n

De laders van Orange Charging staan op talloze

verleden heeft opgedaan, is in 2020 besloten

betere manier om de CO2-uitstoot te vermin-

locaties in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld

om uitsluitend nog te werken met de kwaliteits-

deren bestaat niet.”
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Volkswagen
ID.3 First Plus

Full Operational
Lease

- 8% bijtelling
- Uit voorraad
leverbaar

€499,-*
ex. BTW
*54 maanden, 10.000km/j

T: 0629535279 E: m.schouwenaars@tb.nl

