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MAAK KENNIS MET

Geachte lezer,
Met gepaste trots presenteer ik u onze bedrijfsbrochure ‘Aangenaam! Alexander de Bont’.
In deze brochure hoop ik u een juiste en eerlijke indruk te geven, over hoe wij werken en waar het team van
Bouw- en Aannemingsbedrijf Alexander de Bont voor staat. In de kern is dit: een gezamenlijke passie voor het (ver)bouwen,
vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Natuurlijk ben ik mijzelf ervan bewust, dat het op papier slechts mooie woorden zijn.
Om die reden laat ik u op de volgende pagina’s graag kennisnemen van onze aanpak, onze werkwijze en veelzijdige bouwprojecten.
Trots ben ik op de persoonlijke ervaring van Marcel en Kyra Dirkse uit Breda. Zij zijn een van de vele opdrachtgevers,
voor wie wij met vertrouwen hun bouwwensen mochten realiseren.
Heeft u na het lezen van onze bedrijfsbrochure het gevoel, dat bouwen met Alexander de Bont u de zekerheid biedt
die u op voorhand zoekt? Laten we in dat geval uw bouwplannen samen nader doornemen. Plannen die wij met
ons team graag uitbouwen tot een perfect resultaat!
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“HET VAK IS MIJ MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN”

WIJ VAN DE BONT
MAKEN HET NOOIT TE BONT
Een goede voorbereiding, een heldere communicatie richting de collega’s op het werk, het delen van kennis
en slim voorsorteren op de zaken, die moeten worden gerealiseerd. Dat maakt ons beter en daarmee
voorkomen we vervelende vertragende verrassingen.
Communiceren en weten wat er speelt, maar vooral 100% focus, op hetgeen dat met u is afgesproken!
Het team van Alexander de Bont is er best goed in, al zeg je dat eigenlijk niet van jezelf! Deze aanpak bepaalt
het succes van onze werkwijze. Korte communicatielijnen, persoonlijke betrokkenheid en de flexibiliteit van
onze mensen zijn kenmerkend en in hoge mate bepalend voor het uiteindelijke resultaat.

“KORTE LIJNEN & KENNIS DELEN, DAT MAAKT ONS BETER”

EEN AANPAK DIE ANDERS
DAN ANDERS IS
Een succesvolle bouw begint natuurlijk met een strakke organisatie en planning. Is uw bouwproject gestart, dan blijven
wij alle facetten nauwlettend in het oog houden. Maar ieder bouwproces is dynamisch. Ook u als opdrachtgever ziet
langzaam ontstaan, wat eerder op de tekentafel is gecreëerd. Mogelijk geeft dit tijdens de bouw nieuwe inzichten
en een andere kijk op bepaalde zaken. Misschien ziet u een specifiek onderdeel toch liever anders uitgevoerd?
Ook dan blijven wij toegankelijk en aanspreekbaar. Gedurende het bouwproces, is er regelmatig overleg om de voortgang
en uw tevredenheid te toetsen! Een aanpak die anders is dan anders, maar na bijna 25 jaar bouwen en werken aan
tevreden opdrachtgevers, is deze in ons DNA verankerd.

UITBREIDING KANTOORRUIMTE
PERFETTI VAN MELLE, BREDA

“TIJDENS ELK BOUWPROJECT BLIJFT DE BONT TOEGANKELIJK & UW AANSPREEKPUNT”

ALS U SCHOENEN KOOPT,
WILT U TOCH OOK VOORAF
WETEN WAT U MOET BETALEN?
Een sluitende offerte is een vereiste om teleurstellingen te voorkomen. Het geeft u vooraf nauwkeurig
inzicht in de werkelijke kosten van uw bouw- of verbouwproces. Op onaangename kosten achteraf, zit u
immers niet te wachten. Tijdens de calculatiefase, gaan wij direct secuur te werk en kijken wij gedetailleerd
naar het gehele project. Dit vraagt vooraf de noodzakelijke tijd en energie, maar geeft u als opdrachtgever
na het verstrekken van uw opdracht, het prettige gevoel van financiële zekerheid.

“BIJ ALEXANDER DE BONT KRIJGT U EEN SLUITENDE OFFERTE”

VERBOUWING
VAN BOMMEL SCHOENMODE, BREDA

OPDRACHT

CORRECTIES

ONZE OFFERTE OP MAAT
IS NOOIT STANDAARD

BESPREKEN
OFFERTE
CALCULATIE &
UITWERKEN OFFERTE

WIJ GARANDEREN EEN OFFERTE WAAR U OP KUNT BOUWEN

CONTROLE
(& AANVRAAG)
VERGUNNING
INMETEN
& ONTWERP
RAADPLEGEN
GEMEENTEARCHIEF
AANVRAGEN
DERDEN
OPNAME
OP LOCATIE

SELECTIE JUISTE
BOUWPARTNERS
INZIEN
TEKENINGEN
OPNAME
BOUWWENSEN
KENNISMAKING &
BEZOEKEN LOCATIE
OFFERTEAANVRAAG

“WELKE BOUWSTENEN WIJ INZETTEN IS PROJECTAFHANKELIJK”

WIJ MAKEN ONZE BELOFTE
100% WAAR
Een goede voorbereiding is het halve werk! Een bekend gezegde, maar in de praktijk zien we dit vaak anders.
Een budgettaire offerte, het doen van aannames of onvoorziene kosten, zetten de relatie met de klant onnodig
onder druk. Met inmiddels bijna 25 jaar ervaring en een fiks aantal terugkerende klanten, weet Alexander de Bont
als geen ander klanttevredenheid te creëren. Een goede voorbereiding, nauwkeurige offertes, gedetailleerde
calculatie en gedegen onderzoek, vormen de fundering onder elk succesvol bouwproject.

VERBOUWING WOONHUIS
MET OVERKAPPING, DONGEN

“EEN GOEDE VOORBEREIDING IS DE FUNDERING VOOR EEN SUCCESVOLLE BOUW”

U LAAT TOCH OOK NIET
ZOMAAR IEDEREEN BINNEN?
Uw bouw- of verbouwopdracht geeft u met vertrouwen in onze handen! Niet onredelijk dat u graag wilt weten,
wie u straks in huis haalt? Met het team van Alexander de Bont, zit dat wel goed. Zonder uitzondering, allemaal
nette kerels met passie voor het vak! Dat de kwaliteit van het bedrijf, hand in hand gaat met de mensen die er
werken, weten wij als geen ander. Bij Alexander de Bont spreken we niet over werknemers, maar over collega’s.
Collega’s, die wij vanaf dag 1 medeverantwoordelijk maken, voor het succes van het team. Stuk voor stuk, door
Alexander de Bont opgeleid en zich bewust van het kenmerkende DNA van ons bedrijf.
De vakmannen van De Bont, zijn gedreven en snappen als geen ander, waar het om gaat.
Kwaliteit en professionaliteit. Het is de klant die keer op keer ons rapportcijfer bepaald.

“MET ALEXANDER DE BONT WEET U EXACT WIE ER BIJ U BINNEN STAPT”

ALS U EEN DINER RESERVEERT,
WILT U TOCH OP TIJD AAN TAFEL?
De kennismaking, de offerte, het doornemen en uitwerken van uw plannen, het maken van een prijsafspraak,
de start van de bouwwerkzaamheden door gemotiveerde vakmannen, dit alles gebeurt steeds op tijd en vakkundig.
Een prachtig begin, maar deze start is van geringe waarde, indien wij niet focussen op een eindresultaat dat aan alle
verwachtingen voldoet. Een kwalitatieve en tijdige oplevering, geheel volgens afspraak, op het moment dat u is beloofd!
De finale oplevering, op tijd én met een glimlach. Dat is bij ieder project, ons streven en de ultieme uitdaging.
Voor ons is dat, de spreekwoordelijke kers op de taart.

“ALEXANDER DE BONT LEVERT VOLGENS PLANNING”

VERBOUWING
HOTEL NH AMSTERDAM CENTRE

WIJ WORDEN LIEVER HERINNERD
AAN EEN CORRECTE OPLEVERING
DAN AAN EEN DRUPPENDE KRAAN...
Bouwen of verbouwen, het heeft altijd de nodige impact. U (ver)bouwt tenslotte niet iedere dag, mogelijk zelfs
maar één of twee keer in uw leven? Na een intensief traject van ‘samen bouwen’, is de vreugde van een prima verlopen
bouwproject snel vergeten, als de laatste puntjes op de ‘i’ niet worden gezet of niet netjes worden opgelost!
Voor Alexander de Bont gaat bouwen, samen met vertrouwen! Wij kiezen voor een maximaal tevreden klant,
ook na oplevering van uw bouw! Een lekkende kraan is voor ons net zo belangrijk als een lekkende dakgoot!
Goede nazorg na een prettig verlopen bouwproject, is de garantie voor een tevreden klant en die o zo belangrijke
mond-tot-mondreclame. Service is geen afdeling maar een mentaliteit.

VERBOUWING
WOONHUIS, OOSTERHOUT

“VOOR ALEXANDER DE BONT IS EEN GOEDE NAZORG VANZELFSPREKEND”

HET LAATSTE WOORD IS AAN DE KLANT:
MARCEL EN KYRA DIRKSE, BREDA
DIRECT EEN GOED GEVOEL
Marcel: “Dat we elkaar nog kenden van vroeger en er direct een goed gevoel was, is natuurlijk erg fijn. Toch kijk je het bij het
gunnen van de opdracht ook naar de zakelijke kant. Zo eerlijk moeten we gewoon zijn. Na verschillende gesprekken en offertes
zagen we, dat de offerte van Alexander er qua prijs-/ kwaliteitsverhouding er met kop en schouders bovenuit stak”.
BOUWEN DOE JE NIET IEDERE DAG
Als particulier bouw je niet iedere dag. Voor ons was begeleiding en advies, zeker in het voortraject, ontzettend belangrijk.
Welke materialen kiezen we? Wat wordt er van ons verwacht? Hoe ziet de planning eruit? Past alles binnen ons budget?
Het waren allemaal vragen, waar we snelle en adequate antwoorden op kregen. Dat was echt heel fijn en gaf ons nog meer
vertrouwen om samen met Alexander het startschot voor de verbouwing te geven.
Lees verder op de volgende pagina.

“ALEXANDER DE BONT HEEFT HET VERTROUWEN WAARGEMAAKT”

COMPLETE VERBOUWING WOONHUIS
FAMILIE DIRKSE, BREDA

SAMEN AFSTEMMEN
Tijdens de verbouwing hebben we met ons gezin tijdelijk elders gewoond. In de beginfase heb ik zelf het sloopwerk gedaan.
Later was ik ook regelmatig bij de werkzaamheden aanwezig. Dit om de vorderingen van de bouw te volgen of om met het team
van Alexander te overleggen. Hoewel alles goed was voorbereid, kom je tijdens het bouwtraject toch altijd onverwachte dingen
tegen. Die punten kon ik goed afstemmen met Robert, Bram en Roy. Het zijn overigens allemaal prima kerels. Je merkt dat
het team op basis van gelijkwaardigheid werkt. Ze werken keurig, hebben er plezier in en denken ook aan anderen. Zo zijn
de buren bijvoorbeeld geïnformeerd over mogelijke overlast.
COMPLEET ONTZORGD
Kyra: “Nu de verbouwing achter de rug is en alles volgens planning verlopen is, zijn wij ontzettend blij met het eindresultaat”.
Het team van Alexander de Bont heeft niet alleen uitstekend werk verricht, maar zeker ook het vertrouwen dat we in hen
hadden, meer dan waargemaakt. Ze hebben ons bovendien, van de beginfase tot de eindoplevering, compleet ontzorgd.”

COMPLETE VERBOUWING WOONHUIS
FAMILIE DIRKSE, BREDA

“WE KREGEN SNELLE EN ADEQUATE ANTWOORDEN OP ONZE VRAGEN”

BOUW- OF VERBOUWPLANNEN?

© Not Just Ideas
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Veldsteen 28, Breda

www.alexanderdebont.nl

076 - 521 55 13

info@alexanderdebont.nl

