“Kennis en ervaring, daar
zit ’t hem in bij Van Keulen”
Mogen wij ons even voorstellen: wij zijn Van Keulen, al meer dan 100 jaar een begrip in
Amsterdam. Ons bedrijf is anno 2012 met circa 100 medewerkers uitgegroeid tot een
succesvol en gerenommeerd toeleveringsbedrijf voor hout- en bouwmaterialen. Dat is
het resultaat van gedurfd ondernemen en hard werken. Na meer dan twintig jaar op het
vertrouwde Zeeburgerpad, vindt u ons sinds 2011 in Amsterdam-Noord: bouwshop en
magazijn, op een vloeroppervlak van 26.000 m2 met zo’n 10.000 artikelen op voorraad én
een team van ervaren en deskundige medewerkers.

Die kennis en ervaring, dat is iets waar we trots op zijn.
De meeste van onze mensen werken al jarenlang bij Van
Keulen en spreken en verstaan de taal van de bouw. Ze
kunnen u niet alleen alles vertellen over materialen en
toepassingen, maar weten ook hoe ze de materialen snel
en efficient op uw locatie moeten krijgen.
Wij beschikken over een eigen wagenpark van
momenteel 18 vrachtwagens en 16 heftrucks. Onze
expertise, logistieke mogelijkheden en brede assortiment
maken ons bij uitstek geschikt als betrouwbare vaste
leverancier bij grootschalige en langdurige projecten.
In onze bouwshop vindt u elke werkdag vanaf 06:30
uur een compleet en hoogwaardig assortiment hout,
bouwmaterialen, gereedschappen, werkkleding en
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), voor
professional en particulier.

In ons magazijn kunt u elke werkdag vanaf 05:30 uur
terecht voor uw hout, plaatmateriaal en andere (af)
bouwmaterialen. Amsterdam-Noord is vanaf de ring A10
prima bereikbaar en in de koffiecorner staat het eerste
‘bakkie’ voor u klaar. Zo begint de werkdag van elke
professional in de bouw bij Van Keulen!
Heeft u snel hout- en bouwmaterialen nodig? Van Keulen
levert alles nog dezelfde dag. Op iedere bouwplaats door
heel Nederland, en op een efficiënte en veilige manier.
In hartje Amsterdam op vier hoog materialen nodig? Wij
leveren ook op bouwplaatsen die moeilijk bereikbaar zijn.
Tot zelfs 28 hoog en in Amsterdam gegarandeerd binnen
drie uur.
Van Keulen bespaart u tijd en geld
Wij bieden u een breed en zeer compleet assortiment,
altijd op voorraad, en overzichtelijk gesorteerd. U wilt
immers ’s ochtends snel kunnen uitzoeken en inladen.
Bestellingen kunnen ook voor u worden klaargezet of
worden afgeleverd op elke bouwplaats in Nederland. Van
dakterras tot nauwe steeg zijn wij in elke stad binnen drie
uur de hectiek de baas. Zo helpen wij u om efficiënt en
productief te werken. Want tijd is geld, zeker in de bouw!

Tot ziens bij Van Keulen!
John Veerman

Van Keulen heeft ook een steentje bijgedragen
aan het prestigieuze EYE Filmmuseum in
Amsterdam-Noord met leveringen aan M.J.
De Nijs uit Warmenhuizen en Banier uit
Oudkarspel. Deze laatste is voor dit project
genomineerd voor de Gyproc Trophy.
“Vertrouwd, snel, makkelijk en
behulpzaam”, zegt Ewout Schouten
van Banier over Van Keulen. “We
kunnen bijvoorbeeld altijd even
bellen om dit of dat nog bij de
opdracht te voegen.”

Willem Poos

Chef afhaal bouwstoffen / 12,5 jaar in dienst
Willem Poos is de spil van de bouwshop maar meer nog dan dat, de
spil van heel veel van onze projecten. Als er materialen voor het EYE
museum nodig waren, was Willem het aanspreekpunt en degene
die er voor zorgde dat al die bonnen werden gemaakt en de juiste
materialen werden geleverd. Maar ook de kleinere klant kan in de shop
bij Willem terecht, voor elke job de juiste materialen. Willem weet vaak
waar de klant behoefte aan heeft voordat deze erom hoeft te vragen.
Een klant gaat wel eens met meer naar huis dan waarvoor hij was
gekomen maar dan wel met precies wat hij nodig heeft!

WWW.OPSTALAN.NL

Van Duinen TechnoTape is al ruim 26 jaar importeur,
producent en totaalleverancier van allerlei technische
tapes voor de professionele gebruiker, en leverancier
van het eerste uur.

Pieter Zeemanweg 120 | NL-3316 GZ | Dordrecht

www.technotape.nl

De verbouwing van het Rijksmuseum in
Amsterdam is in volle gang. Dit honderden
miljoenen euro kostende megaproject wordt
uitgevoerd door 6 verschillende aannemers.
In opdracht van Montagebedrijf Kwakman uit
Volendam levert Van Keulen onder andere
brandwerende gipsen en metalstud wanden.
Henk Buijs van de firma Kwakman
over de kracht van Van Keulen: “Als
ik het nodig heb binnen een uur,
dan heb ik het ook binnen een uur.
Ze verkopen nooit nee, het is altijd
alleen maar ja”.

Bouwspecialiteiten
Wapeningsplaten voor
dunne gietvloeren met
vloerverwarming.

Zwaluwstaartplaten®
voor dunne lichtgewichtbetonvloeren.

Trapeziumplaten voor
lage staalplaat betonvloeren.

Lichtgewicht geïsoleerd
sandwich/beton vloersysteem.

Specialist in duurzame vloeroplossingen

Tel. : 078 617 44 00
Fax : 078 617 10 06
Mail: reppel@reppel.nl
Web: www.reppel.nl

Richard Jordan Hoofd Logistiek / 22 jaar in dienst
Eén van de zaken waarmee Van Keulen zich onderscheidt is zonder
twijfel de snelle levering van de materialen. Bij de complexe logistiek
en planning die daarvoor nodig zijn speelt Richard Jordan een
grote rol. Hij was vroeger zelf één van de beste chauffeurs en hij
kent mede daardoor alle facetten van het logistieke proces op zijn
duimpje. Juist de kleine details die voor problemen zouden kunnen
zorgen weet hij op de juiste wijze in te plannen. Als geen ander is hij
in staat deze stressvolle job met succes te vervullen en Van Keulen’s
gegarandeerde 3-uur-service hard te maken.

De slimste wanden voor

[schroefvastheid]

Meer weten? Kijk op www.faay.nl of bel met 0347 37 66 24
De slimste wanden voor

[schroefvastheid]

Waarom? Omdat een FAAY-wand een massieve kern van geperste vlasvezels heeft. Daarin vindt
elke schroef houvast, zónder plug: schroefvast met een uittrekkracht van 110 kg (gewone schroef)
tot 230 kg (houtdraadbout). Een wastafel kan zonder achterhout worden opgehangen! FAAY
is gewoon de béste wand als het gaat om schroefvastheid. Meer weten? Kijk op www.faay.nl of
bel met (0347) 376 624.

Waarom? Omdat een FAAY-wand een massieve kern van geperste vlasvezels heeft. Daarin vindt
elke schroef houvast, zónder plug: schroefvast met een uittrekkracht van 110 kg (gewone schroef)
tot 230 kg (houtdraadbout). Een wastafel kan zonder achterhout worden opgehangen! FAAY
is gewoon de béste wand als het gaat om schroefvastheid. Meer weten? Kijk op www.faay.nl of
bel met (0347) 376 624.

In 2013 opent Hilton Worldwide een WaldorfAstoria hotel in Amsterdam, gecreëerd
door combineren van zes historische
grachtenpanden midden in het Amsterdamse
stadshart. Op dit prestigieuze project levert
Van Keulen Hout en Bouwmaterialen werkelijk
alle denkbare materialen. Bovendien nemen
we het afval retour van de bouw; een nieuwe
en onderscheidende service van Van Keulen.
“Voor onze renovaties van
grachtenpanden zijn de kranen van
Van Keulen ideaal. Ze komen precies
waar ze wezen moeten”, aldus Barry
Willigenburg van aannemer A.J.
Koopmanschap uit Naarden.

Ruud Reijne

Hoofd verkoop binnendienst / 26 jaar in dienst
Ons Hoofd Verkoop Ruud Reijne is al een generatie lang een rots in
de branding bij Van Keulen. Met zijn kennis van zaken is hij de juiste
persoon om een groot en belangrijk project als het Waldorf-Astoria te
begeleiden. Ruud en de uitvoerder van dit project, Barry Willigenburg,
werken al decennia lang samen in nieuwbouw-, verbouw- en
restauratieprojecten. De oplevering van dit hotel wordt een nieuw
hoogtepunt in het succesverhaal.

FRONTSANDFRONTS.NL
Duurzame gevelbekleding

massief kunststof plaat

massief kunststof paneel

houten gevelpaneel

cementgebonden paneel

020 – 693 29 29 | www.albeton.nl

020 – 665 48 46 | www.cv-msa.nl

Voor al uw leveringen van zand en grind, betonmortel en anhydriet.

In Utrecht Leidsche Rijn verrijst langzaam
maar zeker een prachtige nieuwe locatie
van het St. Antonius Ziekenhuis. Dit nieuwe
onderkomen zal de huidige locaties Utrecht
Overvecht en Oudenrijn vanaf de opening in
2013 gaan vervangen. Van Keulen levert op
dit project in opdracht van bouwcombinatie
Muller/Kwakman.
Frans van den Aker van Muller
Complete Afbouw: “Van Keulen
beheerst in hun vakgebied als
leverancier en adviseur de
combinatie van flexibiliteit,
efficiëntie en kwaliteit – een streven
voor elk bedrijf”.

Ruud Schroeijers

Commerciele buitendienst / 18 jaar in dienst
Na een korte uitstap van twee jaar naar de praktijk als projectleider, is
Ruud Schroeijers sinds januari 2012 weer terug. Hij wijdt zich nu weer
aan datgene waar hij goed in is: de commerciële kant van het vak en
dienstverlening aan de klanten. “Vroeger zei ik altijd tegen klanten van
Van Keulen dat ik hun problemen begreep, nu begrijp ik het pas écht!
In dat opzicht heb ik nóg meer geleerd.”

altijd een sluitende oplossing!
info@theuma.nl | www.theuma.nl

Hyva Nederland is
leverancier van:

HYVA MOVES YOUR WORLD!
Hyva Nederland
Ondernemingsweg 1, 2404 HM Alphen a/d Rijn
Tel.: 0172 423 555
www.hyva.nl, hyvanederland@hyva.com












Hyvalift containersystemen
Hyva hydrauliek onderdelen
Hyva kippers
Hyva Multikappen
Hyva TK-units
Kennis verrijdbare kranen
Kennis stenenklemmen
Kennis pallethaken
HMF autolaadkranen
Penz autolaadkranen

Bezoek voor meer
informatie onze website:

www.hyva.nl

Isolatie voor
gevels
daken
vloeren

www.kingspaninsulation.nl

KBK uit Volendam is al een kleine tien
jaar bezig met woningbouw renovatie in
Amsterdam Noord. Hiervoor levert Van Keulen
alles: van hout en gips, tot deuren, plinten en
vensterbanken; sommige artikelen zijn zelfs
speciaal voor dit project in het assortiment
opgenomen.
Voor Piet Smit van KBK is het prettig
werken met Van Keulen: “Altijd
op tijd, altijd bereikbaar met hun
kranen, altijd alles wat wij nodig
hebben op voorraad. Het gaat altijd
perfect, al 15 jaar en dat mag gezegd
worden!”

Jan Willem Faber

Chauffeur / 12 jaar in dienst

Onze chauffeurs zijn experts in het afleveren van de materialen en
manoeuvreren veilig en snel door zelfs de lastigste straatjes. De
Amsterdammer Jan Willem Faber is daarop geen uitzondering. Met
zijn kundigheid en jarenlange ervaring kan hij elke uitdaging aan
waarbij het woord ‘nee’ niet in zijn vocabulaire voorkomt. Niet alleen in
Amsterdam maar ook elders in Nederland weet hij de weg.

Renoveren?
De Maasbruin
Reno maakt het
als vanouds
Renovatieprojecten

vragen

om

vakmanschap. U moet niet alleen het
kozijn kunnen vernieuwen dat aan
geen enkele standaardmaat voldoet.
U moet ook de steensoort weten
te vinden, waardoor gerenoveerde
delen

van

het

gebouw

naadloos

aansluiten op de bestaande delen.
Steenfabriek Rijswaard heeft speciaal
voor renovatieprojecten de Maasbruin
Reno ontwikkeld. De steen heeft een
uniek bakproces doorlopen, waardoor
een

bijzondere

kleurschakering

is

ontstaan. Deze sluit perfect aan op
Steenfabriek Rijswaard BV
De Rijswaard 2, 5308 LV Aalst (Gld.)
T 0418 - 552221 F 0418 - 552900
E info@rijswaard.nl I www.rijswaard.nl

stenen die al enkele decennia weer
en wind hebben getrotseerd. Met
de Maasbruin Reno is en blijft uw
renovatieproject een geheel.

Bakker Bedrijfswagen Groep

De plaat waar je
stil van wordt

Postbus
353353
Postbus
3800 AJ Amersfoort
3800 AJ Amersfoort
Tel. 033- 4630184
Tel.0330334630184
Fax
4655571

Fax 033- 4655571

Voor
Vooreen
eencomplete
complete
transportoplossing
transportoplossing

FERMACELL maakt korte metten met geluidsoverlast. En
dat kunnen we niet van alle gipsplaten zeggen! Maar er
zijn nog veel meer eigenschappen die FERMACELL tot de
ideale afbouwplaat maken.

Kijk op www.hetidealeplaatje.nl

Isolatie werkt alleen
als het luchtdicht
en droog verpakt is.
Meuwissen produceert hiervoor
de juiste folie.
MIOFOL®
POLYTEX®
ALKREFLEX®
Exclusief distributeur voor:
TYVEK®

innovation in insulation
Meuwissen Bouwprodukten B.V.
Postbus 716
2003 RS Haarlem
Waarderweg 122
2031 BS Haarlem

Tel
Fax
Internet:
E-mail:

+31(0)23-5125910
+31(0)23-5125954
www.meuwissen.nl
info@meuwissen.nl

Skantrae is dé voorraadleverancier
voor luxe binnen- en buitendeuren in
Nederland. Op veel deurenseries zijn
tevens keurmerken als KOMO, FSC
en/of PEFC van toepassing. Snelle
en betrouwbare leveringen zijn
gewaarborgd door een uitleveringsgraad van maar liefst 98%. Kortom;
Skantrae uw deurenpartner waar u
op kunt bouwen!
www.skantrae.com

Duurzaam bouwen met Greenworks
producten van Van Keulen

Onder de naam Greenworks biedt Van
Keulen tal van geselecteerde duurzame
bouwmaterialen uit het bestaande
assortiment. Een middels labeling duidelijk
herkenbaar assortiment ‘groene producten’
die bijdragen aan een duurzaam gebouwde
omgeving.
Bij de samenstelling van het Greenworks assortiment
is zorgvuldig gekeken naar de duurzame kenmerken
van een product, de koers die de overheid vaart op het
gebied van duurzaamheid en de milieuprestaties van het
product. Hierbij wordt de gehele levenscyclus van een
product in ogenschouw genomen; van het onttrekken van
grondstoffen aan de natuur tot en met de verwerking van
afval na de sloop van een gebouw.
Greenworks: de duurzame kenmerken in
beeld gebracht
Van Keulen heeft voor elk Greenworks product een
productinformatieblad opgesteld waarop direct te lezen
is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet.
Het biedt onder meer informatie over grondstoffen,
productie, toepassing, verpakking en certificaten. Het
productinformatieblad bevat tevens twee labels, te weten
de ranking in de rekeninstrumenten (GPR Gebouw en
GreenCalc+) en de Greenworksscore.

UITZENDEN EN PAYROLL

worktrans.nl

Ranking in rekeninstrumenten
Dit label geeft de branchegemiddelde milieubelasting van
het betreffende product binnen het toepassingsgebied
weer. De score is afkomstig uit het onderdeel materiaal
van de rekeninstrumenten GPR gebouw en GreenCalc+.
Greenworksscore
De Greenworksscore is een door Van Keulen ontwikkelde
methode om de duurzame materiaal- en productieeigenschappen inzichtelijk te maken. De Greenworksscore
wordt weergegeven door een getal en bedraagt maximaal
20. Middels deze score kan zeer eenvoudig binnen een
bepaalde productgroep en toepassingsgebied het meest
geschikte duurzame product worden gekozen.
De Greenworks producten en bijbehorende productbladen
staan permanent opgesteld in onze Archihomes;
dé kenniscentra en showrooms voor architect en
opdrachtgever.
Ondernemen, met respect voor mens en milieu
Het houdt niet op bij Greenworks. Andere manieren
waarop Van Keulen maatschappelijk verantwoord
onderneemt zijn: schone Shell GTL voor het wagenpark,
een boordcomputer voor ‘groener’ en efficiënter
rijden, houtproducten met FSC- en PEFC-keurmerk,
afvalinzameling en -scheiding waaronder terugname
van bouwafval en MVO- en EHS-managers. Daarnaast
is Van Keulen een erkend leerbedrijf en wordt er op
diverse wijzen gezorgd voor een gezonde en veilige
werkomgeving.

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen
tt. Vasumweg 151
1033 SG Amsterdam
Telefoon: 020-4604300
Fax:
020-6930718
Email: info@van-keulen.nl

www.van-keulen.nl

