Trots op Heko
Een stabiel bedrijf dat tegelijkertijd volop aan het
vernieuwen was. Zo trof ik Heko aan toen ik in 2010
het roer overnam. Sindsdien zijn de ontwikkelingen
doorgegaan en is ons bedrijf nóg sterker geworden.
De belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen jaren
is onze transformatie van een schildersbedrijf tot een
organisatie die zich richt op het volledige onderhoud
van vastgoed. De kwast heeft gezelschap gekregen
van de troffel en hamer!
Er zijn ook zaken die hetzelfde zijn gebleven.
Dat is maar goed ook. Onze zeer gemotiveerde
medewerkers staan al vanaf het begin aan de basis
van ons succes. Er bestaat een echt Hekogevoel: een
gevoel van trots op de kwaliteit die we leveren.
In 2012 hebben we twee nieuwe mijlpalen bereikt.
We verhuisden naar ons nieuwe pand en vierden ons
60-jarig jubileum. Ik ben ervan overtuigd dat Heko nog
minstens zoveel mooie jaren voor de boeg heeft!
Frank van der Voort,
directeur van Heko

Heko zorgt
voor vastgoed
Heko is uitgegroeid tot een organisatie die
alle aspecten van het vastgoedonderhoud
op zich neemt. Van houtrotrenovatie tot
dakdekken en van gevelrenovatie tot het
vervangen van ramen – wij beheersen al
deze disciplines.
We kunnen dan ook volledige projecten op
ons nemen, al dan niet in samenwerking
met onze partners. Het opstellen en
uitvoeren van meerjarenonderhoudsplannen
(MJOP’s) horen daar vanzelfsprekend bij.
Heko biedt vastgoedbeheerders op die
manier het gemak van one stop shopping.
Opdrachtgevers hebben op deze manier
één partner en dat geeft veel rust.
Wij zijn actief voor uiteenlopende
opdrachtgevers. Woningcorporaties,
zorginstellingen, overheidsorganisaties en
commerciële vastgoedbeheerders maken
veel gebruik van onze diensten.
Kwaliteit en betrouwbaarheid
Heko staat voor hoge kwaliteit en
betrouwbaarheid. We komen onze
afspraken altijd na. Woningcorporaties
als Vestia en Staedion hebben ons dan
ook meerdere malen bekroond met hun
eigen kwaliteitsprijzen. In het bekende
klanttevredenheidsonderzoek van Integron
komen we steevast naar voren als een
van de weinige ‘excellent presterende
organisaties’.
Wij hechten grote waarde aan maat
schappelijk verantwoord onder
nemen (MVO). Zo is Heko een erkend
leerbedrijf. In samenwerking met
de gemeente Den Haag hebben we
jarenlang werkloze jongeren een vak
geleerd. Ook werken we samen met
de Schilder^sCOOL. We zijn ambas
sadeur van Oxfam Novib en werken
als een van de eerste bedrijven in onze
branche conform OHSAS 18001.
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Meerjarenonderhoudsplannen

Investering opdrachtgever:
• Bepalen visie en strategie binnen de
eigen organisatie
• Kosten voor de inspectie,
conditiebepaling en MJOP per complex
• Kennis in organisatie over conditie–
gestuurd onderhoud

Wat levert het op voor de
opdrachtgever?
• Onderhoudsstaat vastgoed meetbaar op
afgesproken niveau
• Kosten voorspelbaar voor periode van
het MJOP
• Financiële reservering voor onderhoud
eenvoudig en accuraat te bepalen
• Post reserveringen ‘onvoorzien’
nauwkeurig op maat
• Kosten verdeeld over huurder en
eigenaar
• Uitstekende onderbouwing benodigd
budget in eindrapportage
• Conditie-afhankelijk gestuurd
onderhoud zorgt voor besparingen
• Ontzorgen van organisatie
opdrachtgever
• Verantwoordelijkheid en risico
onderhoud & beheer bij ketenpartner

Heko is gespecialiseerd in het
opstellen en uitvoeren van
meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s).
Daarmee ontzorgen wij onze klanten.
Wij maken MJOP’s voor alle denkbare
vastgoedeigenaren en -beheerders
waaronder woningcorporaties,
verenigingen van eigenaren (vve’s) en
commerciële partijen.
Na het opstellen van de actuele
conditiemeting bespreken we de
gewenste conditie van het vastgoedobject
met de klant. We stellen de prioriteiten
vast en nemen het beschikbare budget
door. Met deze informatie stellen wij een
op maat gesneden MJOP op.
Heko werkt volgens de NEN
2767-methodiek. Het vaststellen van
de conditie van het onroerend goed
gebeurt daarbij objectief. Factoren als
de aard, de ernst en de intensiteit van
de gebreken leiden tot de conditiescore
van het gebouw. Het gaat hierbij om alle
elementen van het gebouw: bouw- en
werktuigbouwkundig, alsmede de elektro
technische installaties.

Een compleet
overzicht van
de benodigde
investering in het
onroerend goed
over een bepaalde
periode.

Nauwkeurige voorschotnota’s
Onderdeel van een MJOP is de
berekening van de total cost of ownership:
een compleet overzicht van de benodigde
investering in het onroerend goed over
een bepaalde periode. We nemen daarbij
de ‘hard facilities’ (zoals metselherstel) en
de ‘soft facilities’ (zoals glasbewassing)
mee. Daardoor is het mogelijk om zeer
nauwkeurig voorschotnota’s op te stellen.
De verdeling van de kosten (bijv. huurder/
eigenaar) geschiedt op basis van de
actuele indeling van de opdrachtgever.
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Labelsprongen naar de toekomst
Gebouwen zijn een van de grootste bronnen
van CO2-uitstoot. Met name in de bestaande
woningbouw is nog veel energie te besparen.
Heko heeft samen met woningcorporaties
en andere vastgoedeigenaren de ambitie om
de CO2-uitstoot van hun huurwoningen te
reduceren.
Afhankelijk van het type woning, het budget
en de renovatiedoelstelling zal Heko met
haar opdrachtgevers het meest geschikte
plan van aanpak opstellen.
U informeert ons over het label dat u
wenst te verkrijgen en de tijd die hiervoor
beschikbaar is. Wij komen vervolgens met
een voorstel voor de verbeteringen die
hiertoe leiden. Vanzelfsprekend laten we dit
doorrekenen door onze EPA-specialist.
Enerzijds kijken we naar de buitenkant van
de woning. Mogelijke maatregelen zijn dan
het isoleren van daken, het aanbrengen van
(drie)dubbelglas en het isoleren van de gevel.
De esthetiek van het complex speelt daarin
absoluut een belangrijke rol.
Anderzijds nemen we de binnenkant mee.
Daarbij kunt u denken aan het plaatsen
van zuinigere cv-ketels of CO2-gestuurde
ventilatiesystemen. Wij realiseren deze totale
renovatie vanuit onze expertise en die van
onze vaste partners.

Verdeling huidige
Nederlandse
woningvoorraad
naar energielabel
(bron: Archidat)
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Uitdaging
De noodzaak van het duurzaam renoveren
van de Nederlandse woningvoorraad is
duidelijk. Het grote aantal energie onzuinige
woningen vormt een grote uitdaging voor alle
partijen die actief zijn in dit speelveld. Heko
heeft daarom niet alleen 60 jaar ervaring,
maar ook zorgvuldig geselecteerde partners
met wie wij deze uitdaging graag aangaan!

Energiebesparing
en woongenot
gaan hand in hand.

7

Onderhoud voor de zakelijke markt

Heko is zeer actief in de zakelijke markt.
Wij hebben de ervaring en expertise om
kantoorgebouwen of andere zakelijke
panden volledig te onderhouden, maar
ook in te richten. Wij maken gebruik van
een zorgvuldig opgebouwd netwerk om in
elke discipline voldoende expertise in te
kunnen brengen. Naast het schilderwerk
behoren hiertoe bijvoorbeeld ook de wanden plafondafwerking, vloerbedekking en
kantoorinrichting.
In nauw overleg met de opdrachtgever
wegen we de wensen af tegen het praktisch
en budgettair haalbare. Daarbij hanteren
we drie uitgangspunten die samen de basis
van de architectuur vormen: duurzaamheid,
geschiktheid en gebruikscomfort.
Akoestiek
Tegenwoordig speelt ook de akoestiek een
steeds belangrijker rol in de werkomgeving.
Door het gebruik van harde materialen
wordt geluid in sommige gevallen als
hinderlijk ervaren. Voor dit probleem biedt
Heko diverse oplossingen, voor zowel
nieuwe, als bestaande situaties.
Vooruitlopend of juist aansluitend op een
project kunnen wij een conditiemeting
uitvoeren conform NEN 2767. Afhankelijk
van de overeengekomen wensen ten
aanzien van de conditiescore kan een MJOP
worden opgesteld (zie ook pagina 4).
Bij Heko speelt de planning een centrale
rol. Hierdoor halen we steevast de
afgesproken deadlines. Wij zeggen dit niet
zelf, onze klanten geven het aan in het
door Integron uitgevoerde, onafhankelijke
klanttevredenheidsonderzoek.
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In een perfect
afgewerkte
ruimte
functioneert
iedereen beter!
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Onderhoud voor WBv & VVE’s

Heko is dé partner voor woningbouw
verenigingen of verenigingen van
eigenaren (vve’s) als het gaat om het
plegen van onderhoud. We weten als geen
ander dat een goede planning essentieel
is voor het in goede staat houden van een
complex.
Ons bedrijf speelt zoveel mogelijk in op
al gepland onderhoud. We combineren
werkzaamheden, wat leidt tot een
kostenbesparing voor de opdrachtgever
en minder overlast voor de bewoners.
Prestatieonderhoud is vanzelfsprekend
mogelijk. Daarbij wordt het geleverde werk
op diverse meetmomenten gecontroleerd
op basis van vooraf opgestelde prestatieeisen.
Heko kan meerjarenonderhoudsplannen
(MJOP’s) opstellen en uitvoeren. Daarmee
ontzorgen we onze klanten volledig. Ook
het realiseren van een energielabelsprong
kunnen wij voor onze rekening nemen.
Extra belangrijk
Voor woningcorporaties is degelijk
vastgoedonderhoud momenteel van
extra groot belang. Door de crisis op de
huizenmarkt hebben zij minder middelen
voor sloop en nieuwbouw. De nadruk
komt daardoor meer te liggen op het
in goede staat houden van bestaande
woningen.
Heko werkt voor een groot aantal
woningcorporaties in de Randstad.
Daaronder zijn Staedion, De goede
Woning, Vestia, Haag Wonen, De
Wassenaarsche Bouwstichting, Vidomes
en Wonen Wateringen. Ook zijn we actief
voor vve’s die al dan niet zijn gelieerd aan
corporaties.

www.sprcoatings.nl
info@sprcoatings.nl
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SPR en Veveo, slimmer, mooier, beter.
Wij feliciteren
Verenigde Schildersbedrijven Heko B.V.
met haar
60 jarige jubileum!

www.veveo.nl
info@veveo.nl

Nadruk op
het in goede
staat houden
van bestaande
woningen.

VERFGROOTHANDEL
Den Haag | Rijswijk | Katwijk | Leiden | Haarlem
Alkmaar | Almere | Eemnes | Utrecht
Amsterdam West | Amstelveen/Uithoorn
Purmerend | Amsterdam Zuidoost
Volendam | Oostzaan

www.procoatings.nl
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Peinemann
Peinemann is reeds twaalf jaar trotse
leverancier van Heko. Wij zijn dan ook
altijd op zoek met Heko om een win-win
situatie te creëren, waarbij we samen
tot grote hoogtes kunnen komen. Frank
van der Voort van Heko: ‘Het prettige
aan samenwerken met Peinemann is
hun oplossingsgerichtheid en het ‘out of
the box’-denken. De Rotterdamse roots
zijn stevig verankerd in het bedrijf: een
man een man, een woord een woord.
Mede dankzij de lange tijd dat wij al
samenwerken, hebben ze aan een half
woord genoeg’. Peinemann wil er alles
aan doen om deze samenwerking nog
heel erg lang in stand te houden.
Peinemann Holding B.V.
Nieuwe Langeweg 40 | 3194 DB Hoogvliet
Tel:
Fax:

+31 (0)10 - 29 55 000
+31 (0)10 - 29 55 005

www.peinemann.nl

Kwaliteit, service en persoonlijKe betroKKenheid

Wolfsbergen Van Haarlem levert hoogwaardige
diensten op het gebied van fiscaliteit en
accountancy. Deskundigheid, ervaring en
persoonlijke betrokkenheid maken Wolfsbergen
Van Haarlem een no-nonsense kantoor dat
optreedt als uw sparringpartner en dat zorgt voor
praktische en doeltreffende oplossingen. We leveren
dienstverlening op maat, exact toegesneden op
uw situatie. We zijn flexibel en zonder franje. We
onderscheiden ons van andere kantoren door
kwaliteit en service te combineren.

aUDIT & assURanCe
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aCCoUnTanCY

BeLasTIngaDVIes

Daarbij kijken we ook buiten ons vakgebied
en komen wij met gedegen creatieve adviezen
binnen de grenzen van de wet. Wij zijn actief
in alle bedrijfstakken en specifiek adviseren wij
ondernemingen op het gebied van onroerend
goed, zoals makelaardij, bouwondernemingen,
projectontwikkelingsmaatschappijen en
beleggers. Tevens begeleidt Wolfsbergen Van
Haarlem startende ondernemers en vermogende
particulieren.

Rivium Boulevard 101, 2909 LK Capelle aan den IJssel 010-2661010
WWW.WoLfsBeRgenVanHaaRLem.nL

kleur
is zoveel
meer
bekijk de inspiratiefilmpjes

betere
balans
Natuurlijk, een woning die strak in de verf
zit, is eerst en vooral 'mooi'. Maar wist u
dat kleur méér is dan alleen prettig voor
het oog? Het is wetenschappelijk bewezen
dat een goed en doordacht kleurgebruik
een positieve invloed heeft op hoe mensen
zich voelen en functioneren. Bekijk onze
inspiratiefilmpjes en ontdek hoe u méér
uit kleur haalt op sigma.nl.

eigen
stijl

meer
inspiratie

prima
sigma

... geeft het schildersvak kleur
www.schilderscool.nl
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Onderhoud voor particulieren

Tien jaar
garantie
op het
geleverde
werk.

De eigen woning is doorgaans het
grootste materiële bezit van particulieren.
Het goed onderhouden hiervan loont in
alle opzichten. Een huis of appartement
blijft er mooi uitzien, het wooncomfort is
groter en de waarde blijft behouden.
Heko verzorgt ook het onderhoud van
particulier woningbezit. Particulieren
kunnen bij ons terecht voor het volledige
pakket van werkzaamheden. Daaronder
vallen onder meer schilderen, het
herstellen van houtrot, het reinigen van de
gevel en het vervangen van voegwerk.
Klein onderhoud voorkomt veel grotere
schade. Wanneer u ons inschakelt, is

vroegtijdige veroudering van uw kostbare
bezit uitgesloten.
Graag adviseren wij u over het te plegen
onderhoud. Zo helpen we u bij het nemen
van de juiste beslissing.
Herstel houtrot
Houten kozijnen of deuren krijgen veel te
verduren in vierseizoenenland Nederland.
Houtrot is dan ook een veel voorkomend
probleem als gevolg van achterstallig
onderhoud. Gelukkig is dit in de meeste
gevallen eenvoudig te herstellen. Heko is
hierin gespecialiseerd en gecertificeerd.
Het is een misverstand dat vervanging de
enige oplossing is voor bijvoorbeeld een

Al bijna 60 jaar dé leverancier voor al uw professionele
schildersbenodigdheden, aluminium Layher blitz en
all-round gevelsteigers, Altrex rolsteigers, hangbrug
installaties en speciale constructies.

14 Turbinestraat 17 - 1014 AV Amsterdam - www.wandersgroep.nl - 020 6819819

Hout, de
natuurlijke
keuze voor
een leefbare
toekomst.
Het is een van de oudste en volgens
velen een van de mooiste bouw
materialen ter wereld. Het aantal
kleuren waarin het kan worden
afgewerkt is vrijwel onbegrensd, de
duurzaamheid is enorm en het is op
termijn voordeliger dan andere
bekende bouwmaterialen. Bovendien
zal het product tot in lengte van dagen
‘uit voorraad’ leverbaar zijn met behulp
van duurzaam bosbeheer. We hebben
het over HOUT. De natuurlijke keuze
voor de bouw.
Bron: Sigma Coatings

kozijn dat is aangetast door houtrot. Onze
gecertificeerde reparateurs kunnen het
repareren. Deze oplossing is voordelig,
snel en degelijk. Volledige vervanging is
daardoor niet nodig. Dat geldt ook voor
het hak- en breekwerk en de torenhoge
kosten die hiermee gepaard gaan.

Ontdek het perfecte
buitengevelisolatiesysteem
met Powerwall®.
Geschikt voor verschillende gevelafwerkingen.

Onze werkwijze bestaat uit vier pijlers:
opsporen, vaststellen, renoveren en
garanderen. We bekijken het hout tot in
de diepste vezels en geven een heldere
prijsopgave voor de renovatie. De zwakke
plekken worden grondig hersteld, de
rest blijft zoals het is. We bieden tien jaar
garantie op onze geleverde reparaties.

Hoeveel bespaart
u met het juiste
kozijn?

Tot 25% energie besparen?
Maak dan zeker kennis met het buitengevelisolatiesysteem met
Powerwall®, een nieuw concept voor nieuwbouw en renovatie. Dankzij
het unieke tand- en groefkliksysteem, is de ultradunne Powerwall®
gevelisolatie een duurzaam en efﬁciënt doorlopend isolatieschild met
hoog rendement. In combinatie met een regelbaar bevestigingssysteem kan het worden gebruikt met verschillende gevelafwerkingen
zoals sidings, steenstrips, leien, pannen, zink, hout en vezelcementplaten. Kortom, een muur met power!
Meer info over Powerwall® of andere
producten van Recticel Insulation?
Surf naar www.recticelinsulation.nl
of bel ons op 0488/48 94 00 voor
vrijblijvend technisch advies!
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Onderhoud zorgsector

Heko is zeer actief in de zorgsector. Wij
zijn ervan doordrongen dat deze vandaag
de dag behoefte heeft aan méér dan
alleen het reguliere onderhoud.
In de zorg wordt een gebouw steeds vaker
gezien als een ‘healing environment’.
Dit betekent het einde van tl-verlichting,
eindeloze gangen, de geur van
ontsmettingsmiddel en de standaardkleur
wit. Hiervoor in de plaats komen veel
daglicht, het gebruik van verschillende
kleuren, geluidsreductie en uitzicht naar
buiten. Kortom: een prettige en veilige
omgeving waarin de patiënt zich thuis
voelt en dus sneller herstelt. Heko loopt
voorop in het toepassen van de ‘healing
environment’.
Vanzelfsprekend hebben wij ook
oog voor andere belangrijke wensen
van de zorgsector, zoals verlaging
van de exploitatiekosten, een lage
onderhoudsfrequentie en het tegengaan
van de MRSA-bacterie.
Verf maakt het verschil
Verf speelt een centrale rol in het creëren
van een ‘healing environment’. Kleur
heeft namelijk een zeer grote invloed
op de gemoedstoestand van patiënten.
Sommige kleuren werken rustgevend,
andere vrolijken juist op.

Turfschipper 21
2292 JC WATERINGEN
Telnr.: 0174-270529
Faxnr.: 0174-295477
www.frolings.nl

16

Creëer een
omgeving waarin
de patiënt zich
thuis voelt en zo
sneller herstelt.
Er zijn ook praktische aspecten. Groen is
bijvoorbeeld ongeschikt voor sommige
ruimten, omdat het de gelaatskleur
van patiënten vertekent. Speciale verf
voorkomt de vermenigvuldiging van de
MRSA-bacterie.
Bij het bepalen van de juiste kleur maken
we gebruik van computeranimaties en
de kennis van een kleurenpsycholoog.
Natuurlijk bouwen we ook op de expertise
van onze leveranciers. Dit zijn stuk voor
stuk gerenommeerde bedrijven met
jarenlange ervaring.

Directie & medewerkers feliciteren
Verenigde Schildersbedrijven Heko B.V.
met het 60 jarig jubileum.

Directie & medewerkers
feliciteren Verenigde
Schildersbedrijven Heko B.V.
met het 60 jarig jubileum
Corr adres: Postbus 91001
3007 MA Rotterdam
T 010 - 445 32 00
F 010 - 460 32 03

Uitenhagestraat 85
2571 PV Den Haag
T 070 - 360 68 03
F 070 - 364 88 03

Energieweg 48
3133 EC Vlaardingen
T 010 - 248 78 40
F 010 - 460 20 57

Industrieweg 88
2712 LC Zoetermeer
T 079 - 341 26 34
F 079 - 331 03 94

Zichtenburglaan 21
2544 EA Den Haag
T 070 - 380 94 11
F 070 - 380 05 91

Marineweg 12
2241 TX Wassenaar
T 070 - 514 07 11
F 070 - 514 11 29

EEN
DUURZAME
TOEKOMST
BOUWEN
WE SAMEN

17

Monumentaal onderhoud

Monumenten behoren tot ons cultureel
erfgoed. Vaak zijn ze erg kwetsbaar. Dat
geldt met name voor de authentieke
delen. Er is dan ook genoeg reden om de
nodige zorg aan monumentale panden te
besteden.
Het onderhoud van monumenten vraagt
om een serieuze aanpak. Regelmatige
inspecties en onderhoudswerkzaamheden
zijn essentieel. Er moet een verantwoorde
afweging worden gemaakt tussen de
duurzaamheid van oplossingen en
de esthetische waarde van een pand.
Ook vakmanschap en ambachtelijke
technieken zijn vaak zeer belangrijk.
De uitdagingen
Heko ziet het onderhoud van
monumentale panden als een van de
mooiste uitdagingen. Hierbij komt ons
vakmanschap namelijk het beste tot zijn
recht. Deze opdrachten maken bovendien
extra aanspraak op onze creativiteit in
het vinden van oplossingen. Wij hebben
door de jaren heen talrijke restauraties en
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
tot volle tevredenheid van onze klanten.

GRATIS DOCUMENTATIE

rijven Heko B.V.
Feli cite ert Ver enigde Schi ldersbed
De partner op het gebied van salarisverwerking
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Mensen maken de onderneming. Dat weten ze bij Verenigde Schildersbedrijven
Heko B.V. als geen ander. Zestig jaar ervaring met mensen en materie, een
bijzondere prestatie. Daarom weten ze waar ze goed in zijn én weten ze ook
wat ze moeten uitbesteden omdat dat alleen maar tijd kost. Bijvoorbeeld de
loonadministratie. Die taak verzorgen wij voor hen. Toch neemt nog 40% van
de MKB-ondernemers die last op eigen schouders. Dat kost tijd die u zich kunt

Bel 070-335 30 00
en u ontvangt het
CBBS-informatiepakket
‘Voor een Solide Basis’.

Telefoon: 070-335 30 00
E-mail: info@cbbs.nl
Internet: www.cbbs.nl

besparen door te kiezen voor CBBS. Naast salarisverwerking zorgt CBBS ook voor
alle financiële faciliteiten die u als ondernemer aan uw werknemers wilt bieden.
Bijvoorbeeld: opname in collectieve ziektekostenverzekering (al jaren bij de laagste
premies van Nederland). Wilt u weten hoe u per maand veel tijd bespaart? Of wilt
u een kosteloos advies over uw personeels- en salaris administratie?
Belt u dan voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

:_`an^eehd
Xekm
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7 Bouw- en aannemingsbedrijf 7 Interieurbouw 7 Machinale houtbewerking 7 Installatietechniek

w w w.dij kxhoor nbouw.n l

Zinkwerf 49 - 2544 EC Den Haag

Verantwoorde
afweging tussen
duurzaamheid
en de esthetische
waarde.
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HEKO B.V.
Industrieterrein Zichtenburg
Zinkwerf 47
2544 EC Den Haag
T. 070 366 33 30
F. 070 329 42 18
info@hekobv.nl
www.hekobv.nl

