Sponsor uitgelicht: Aannemersbedrijf van Eijsden
Iedere LTC-er heeft wel eens de tennisballen van aannemersbedrijf Van Eijsden in zijn
handen gehad. Maar wat is nu precies de achtergrond van dit bedrijf? Hierbij een
presentatie van het bedrijf, dat al meer dan 25 jaar als sponsor verbonden is aan LTC 'sGravenzande!
Aannemersbedrijf van Eijsden is een bedrijf wat zich al meer dan 30 jaar actief bezig
houdt met kleine tot middelgrote verbouwingen. Wij zijn een compact en ervaren
gediplomeerd aannemersbedrijf waarbij uw verbouwingswensen in vertrouwde handen
zijn. Onze werkzaamheden omvatten naast het reguliere timmerwerk, metselwerk en
tegelwerk, het compleet plaatsen en installeren van keukens, badkamers en toiletten
evenals het realiseren van aanbouwen en totale verbouwingen van woningen en/of
bedrijfspanden. Ook elektra-, loodgieters- en CV werkzaamheden zijn op kleine schaal
een vast onderdeel in onze organisatie.

Voor de grotere projecten staan gecertificeerde onderaannemers/installateurs met parate
kennis ons terzijde in de uitvoering van de bovengenoemde werkzaamheden. Door deze
onderlinge nauwe samenwerking zijn wij in staat om de klant een totaalpakket aan te
bieden. Het meedenken en de klant ontzorgen met betrekking tot zijn/haar
verbouwingswensen staat bovenaan in onze bedrijfsvoering. Vele tevreden klanten zijn u
al voorgegaan die aannemersbedrijf van Eijsden omschrijven als zijnde een enthousiast
en vakbekwaam team , waarbij creativiteit vanzelfsprekend is, afspraak afspraak is en
Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Service met een hoofdletter geschreven worden.
J.l. april is de naamhouder van het bedrijf, Pieter van Eijsden, uitgetreden door het
behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Wij als medevennoten, Eric Diemel en Frans
Jutte zetten de bedrijfsvoering van aannemersbedrijf van Eijsden zoals hierboven
omschreven vanzelfsprekend voort en wensen u in alle opzichten een opbouwende
toekomst toe en houden ons graag aanbevolen voor een oriënterend gesprek in uw
toekomstige (ver)bouwplannen. Ons bedrijf is gevestigd aan de Marie Curiestraat 8-10,
2691 HC in 's-Gravenzande, telefonisch bereikbaar onder 0174420802 of 0653171943
(Frans Jutte).
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