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In 2017 trad pvvT, specialist op het gebied van afbouw, 
interieur en geveloplossingen, toe tot het cluster Bedrijfs
huisvesting van Janssen de Jong Groep. pvvT deelt samen met 
Hercuton, Remco Ruimtebouw, Woody Building Concepts, 
Hafkon International en ServicebouwPlus een bedrijfspand 
in Nieuwkuijk. Ook het Poolse bouwbedrijf Ocmer maakt 
deel uit van het cluster. Elk merk beschikt over veel kennis 
en ervaring en biedt specifieke toegevoegde waarde voor 
klanten. Bij nieuwbouwvraagstukken wordt gebruikgemaakt 
van geavanceerde prefabbouwmethoden in beton, hout en 
staal. Ook afbouw, onderhoud, renovatie en verbouwingen 
van (bestaand) bedrijfsmatig vastgoed en het produceren 
en monteren van aluminium felsdaken behoort tot het 
productgamma van het Cluster Bedrijfshuisvesting.

Complete herinrichting
De afdeling van pvvT en Servicebouw-
Plus moest compleet heringericht en 
gerestyled worden. Pieter van Vught, 
directeur van beide bedrijven, vertelt 
erover. “We werken conceptmatig en 
krijgen veel design & build-opdrachten. 
Daarom wilden we met deze verbouwing 
onze klanten laten zien wat we allemaal 
in huis hebben. Lianne van Engelen van 
Studio Linn heeft samen met ons een 
ontwerp gemaakt dat helemaal van deze 
tijd is. Op basis van de behoeften en 
wensen van onze medewerkers is een 
duurzame inrichting ontstaan met veel 
hout en planten.”

Op basis van de behoeften en 
wensen van de medewerkers is 
een duurzame inrichting ontstaan 
met veel hout en planten.

“Lianne van Engelen van Studio Linn 
heeft samen met ons een ontwerp 
gemaakt dat helemaal van deze tijd is.”
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https://www.hercuton.nl/
https://www.pvvt.nl/
http://www.vandervegt.nl/
http://www.vandervegt.nl/
https://www.studiolinn.nl/
https://www.vandelftgroep.nl/
https://www.spie-nl.com/
https://www.repaint-schilderwerken.nl/
https://www.pvvt.nl/
https://www.hercuton.nl/
https://www.remco.nl/
https://www.woodybuildingconcepts/
https://www.hafkon.com/
https://www.servicebouwplus.nl/
https://www.ocmer.com.pl/en
https://www.studiolinn.nl/


“Zonder passie geen kwaliteit”
Repaint Schilderwerken uit Rosmalen verzorgde de finishing touch bij de interne verbouwing van het kantoor-

pand in Nieuwkuijk. Het schildersbedrijf is geen onbekende van pvvT, ServicebouwPlus en Hercuton. “Wij doen 

veel schilder- en stukadoorwerk voor hen”, zegt Ricardo Schouten, samen met zijn broer Remond eigenaar van 

Repaint. “Ze kennen de kwaliteit die we leveren, daarom zijn we ook voor deze klus weer gevraagd.” Omdat pvvT 

en ServicebouwPlus het kantoor tevens als showroom gaan gebruiken om potentiële klanten te laten zien wat 

er allemaal mogelijk is, moest de afwerking perfect zijn. Volgens Schouten was dat voor Repaint Schilderwerken 

geen enkel probleem. “Wij werken vanuit onze passie voor het vak, daardoor leveren we altijd kwaliteit. Zonder 

passie kun je geen kwaliteit leveren.”

Repaint Schilderwerken ontstond in 2006. Een gestage groei, vooral via mond-tot-mondreclame, maakte het tot 

wat het nu is: een flexibel en professioneel schildersbedrijf voor bedrijven en particulieren.

Repaint Schilderwerken 
Preludehof 91
5245 AR Rosmalen
06- 286 77 241
info@repaint-schilderwerken.nl
www.repaint-schilderwerken.nl

Wij vinden niets belangrijker dan uw herinneringen te behouden 
en nieuwe belevenissen te creëren.   

Manmakerweg 2 | 2971 VP Bleskensgraaf | 088 1652000 | www.vandervegt.nl  

 

Van der Vegt staat al meer dan 100 
jaar voor kwaliteit, duurzaamheid 
en vakmanschap. Door deze ele-
menten te combineren met de 
passie van,  Van der Vegt zijn wij in 
staat om uw monumenten in de 
originele staat te herstellen.  

De authentieke stoeltjesprofiel puien gemaakt door Van der Vegt 
bieden kwaliteit, lange levensduur en een unieke uitstraling.  Het 
proces van idee tot eindproduct gebeurd bij ons in de werkplaats 

(Bleskensgraaf) op traditionele wijze.  

Kantoor als showroom
De loft kantoorruimte is voorzien van 
werkeilanden met stalen bureaus en 
eikenhouten bladen. Deze zijn van elkaar 
gescheiden door kasten die behalve 
bergruimte ook visuele privacy geven. 
Een uitgekiend akoestisch systeem 
zorgt ervoor dat de werkomgeving 
comfortabel blijft ondanks het 
industriële materiaalgebruik. pvvT en 
ServicebouwPlus hebben ieder hun 
eigen identiteit gekregen. 

Potentiële klanten krijgen veel 
mogelijkheden te zien als ze op 
bezoek komen. Van Vught: “De ruimte 
bevat spraakmakende accenten, 
moderne technieken, ergonomische 
werkoplossingen en verschillende 
materiaaltoepassingen. Het kantoor 
fungeert absoluut als showroom. 
Opdrachtgevers die inspiratie op 
willen doen, adviseren wij zeker te 
komen kijken.”

De reacties op de inrichting zijn zonder 
uitzondering positief. Volgens Van Vught 
zijn niet alleen de klanten verwonderd 
als ze binnenkomen. “Ook nieuwe 
medewerkers zijn ongekend enthousiast 
over de omgeving waar ze gaan werken”, 
zegt hij. “We zijn dan ook heel trots op 
wat we hier met onze eigen mensen in 
korte tijd gerealiseerd hebben. Het is 
echt een visitekaartje geworden. Van 
ontwerp en budgettering tot en met het 
laatste detail van de uitvoering. Onze 
leuzen zijn niet voor niets: ‘pvvT geeft 
je gebouw inhoud’ en ‘ServicebouwPlus: 
compleet en vertrouwd’.”

Nieuwkuijk • Interne verbouwing kantoor

Een uitgekiend akoestisch systeem zorgt 
ervoor dat de werkomgeving comfortabel blijft 
ondanks het industriële materiaalgebruik.

De ruimte bevat spraakmakende 
accenten, moderne technieken, 
ergonomische werkoplossingen en 
verschillende materiaaltoepassingen.
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