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Betreft: referentie-lijst door Wieman verrichte speciale werken.
Allereerst willen wij ons voorstellen.
Bouwbedrijf Wieman is een bouwbedrijf opgericht in 1962 en dus al meer dan 45 jaar ervaring.
Wij zijn werkzaam in de woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en klantenwerk.
Wij kunnen beschikken over een eigen moderne timmerwerkplaats met spuiterij, en voldoende
eigen materieel zoals steiger en bekisting.
Bouwbedrijf Wieman is lid van Bouwend Nederland en aangesloten bij Bouwgarant voor nog meer
zekerheid.
Referentielijst:
– Interieur bouw tbv schoonheidssalon Body & Vital te Houten
– Renovatie toiletgroepen – douche's tbv Piazza Sport te Houten
– Dakopbouw Maarschalkborch 9 te Houten
– KPN – gebouw Papendorp Utrecht > 1200 stelkozijnen t.b.v. instort in prefab beton.
– Kelder onder bestaande woning Distelvlinderberm te Houten 3 stuks.
– Verdieping op bestaand bedrijfspand Metaalwarenbedrijf van Wijngaarden te Houten.
– Renovatie boerderij Zorgvliet , Suevenpoort te Houten.
– Onderhoudswerkzaamheden Defensie lokatie Doorn
– Onderhoudswerken Gemeente Houten.
–
– Melkstal-aanpassing tbv Robot DeLaval Schadewijkerweg te Odijk
– Melkstal-aanpassing tbv zij-aanzijstal Fa. Verweij te Overlangbroek, Fa. van Cooten Langbroek,
Fa. Hoogland te Schalkwijk.
– Loopstal aanpassing tbv Robot 2 stuks Lely mts van Rijn te Langbroek.
–
– Hooiberg te Houten dhr. Ijdenberg
– Interieurbouw Chinees – Indisch restaurant Ho-Dun te Houten/.
– Interieurbouw Chinees – afhaal restaurant te Odijk
–
– Dakopbouw op woning Kivietweide te Houten iov Schipper catering.
–
– Collegiale werken.
– Zwembad onder aanbouw Abrikozengaarde te Houten tbv Peek BV.
– Kelder onder woning te Utrecht tbv Schreutelkamp BV.
– Zwembad betonwerk bij woning te Utrecht tbv Schreutelkamp BV.
– Afbouw woning Tull en 't Waal tbv Aantjes BV

–
–

Diverse funderingen / onderbouwen in de Provincie Utrecht , diverse opdrachtgevers.
En nog veel meer.

Mocht U bovenstaande werken bekijken dan kunt U een indruk krijgen van de kwaliteit van het
werk waarin wij in onze omgeving en verder zo goed bekent staan.
Als U aan de hand van bovenstaande een bezoek willen brengen aan ons bedrijf, belt U ons dan
gerust voor een afspraak.
m.vr.gr.
Bouwbedrijf Wieman B.V.
Hans Wieman

