
KUNDIG, BETROUWBAAR, TRANSPARANT & NUCHTER

CBS Renovation –
aannemer met persoonlijke 
benadering

Van renovaties tot nieuwbouw, uitbouw en grootschalige 

utiliteitsprojecten. Voor particuliere en zakelijke uitdagingen.

www.cbsrenovation.nl                 +31 (0) 76 369 05 94



Wij ontdekken en benutten de unieke 
mogelijkheden van iedere ruimte

OVER CBS RENOVATION

CBS Renovation is dé aannemer met lokale en internationale ervaring

waar u op kunt bouwen.

Onze professionele en klantgerichte werkmethode heeft ons onder

zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers een reputatie opgeleverd

van een betrouwbare en solide aannemer voor nieuwbouw en renovaties.

De professionele wortels van de oprichters gaan terug tot 1995.

CBS Renovation beschikt over een team van ervaren en bekwame

specialisten die allerhande complexe renovaties en bouwprojecten

geheel naar de wensen van de klant zullen volbrengen.

www.cbsrenovation.nl



OVER CBS RENOVATION

Wij bieden diverse renovatie- en bouwdiensten, en u kunt ons daarom

voor elk project benaderen. Samen bespreken we de mogelijkheden.

“Onze werkwijze zouden we omschrijven als een

symfonie waarbij we de uiteenlopende wensen van

een klant, combineren met onze ervaring, kennis en

het brede scala aan vaardigheden van onze

vakmensen, om zo tot een totaaloplossing te komen.”

www.cbsrenovation.nl



OVER CBS RENOVATION

We bieden klanten hierbij een compleet pakket aan bestaande uit een

op maat gemaakt advies en oplossing, een duidelijke en transparante

prijsindicatie en een uitermate aandachtige werkuitvoering. Wij streven

ernaar om de beste kwaliteit te leveren binnen een zo kort mogelijke

periode.

Door regelmatig en intensief contact te onderhouden met onze

klanten, met wie de voortgang gedurende het project in detail wordt

besproken, zorgen wij ervoor dat er altijd naar de wensen van onze

klanten wordt geluisterd en daar ook aan wordt voldaan. Een tevreden

klant is onze voornaamste prioriteit.

www.cbsrenovation.nl



Zakelijk of particulier? 
U kunt rekenen op het team van CBS Renovation

ZAKELIJKE & PARTICULIERE UITDAGINGEN
www.cbsrenovation.nl

Bent u vastgoedprofessional, investeerder of bent u 

ondernemer met een of meerdere bedrijfspanden? En op zoek 

naar een betrouwbare partij die transparant is, afspraken 

nakomt en kwaliteit levert binnen de afgesproken tijd? 

Of bent u particulier en op zoek naar een deskundig partner die u 

met een gerust hart kunt inschakelen om uw verbouw-, uitbouw-, 

renovatie- of nieuwbouwplannen uit te voeren? Ook dan staat het 

team van CBS Renovation voor u klaar!



Ons team beschikt over alle vaardigheden om projecten 
van A tot Z uit te voeren

ONZE DIENSTEN

• Sloopwerken

• Vloerrenovaties

• Vloerverwarmingsinstallaties

• Vloeren leggen 

(tegels, laminaat, parket)

• Loodgieterswerk

• Plafondverlaging

• Elektro

• Stuc- en metselwerk

• Verfwerkzaamheden

• Betegeling

• Assemblage

• Renoveren en installeren van deuren

• Timmerwerk 

(kastjes, trappen, etc.)

• Gevelverven

• Verwarmingsinstallatie

• Renoveren 

en vervangen van ramen

• Installeren van scheidingsmuren

• Woning uitbouwen (hout of steen)

• En meer!

www.cbsrenovation.nl



Ons professionele team staat voor u klaar

CBS RENOVATION
www.cbsrenovation.nl



Van grootschalige utiliteitsbouw,
tot aan architectonische hoogstandjes

PORTFOLIO

Hier vindt u een greep uit ons portfolio bestaande uit diverse projecten

die we vol enthousiasme zijn aangegaan en succesvol tot een einde hebben gebracht.

www.cbsrenovation.nl







Wij leveren ontwerp-, renovatie- en bouwdiensten

WAT ONDERSCHEIDT ONS BEDRIJF?

• Ruime ervaring: Wij hebben de afgelopen decennia vele

uiteenlopende projecten succesvol afgerond

• Tevreden opdrachtgevers: Meer dan 50% van onze huidige

opdrachtgevers zijn bij ons beland via eerdere klanten

• Vakkundige professionals: Wij werken alleen met

gekwalificeerde professionals die allen een strikte

selectieprocedure hebben doorlopen

• Aandacht: Onze persoonlijke benadering en aandacht

zorgen voor een zeer effectieve samenwerking met onze

klant

• Kritisch op kwaliteit: De kwaliteit van het werk wordt

nauwkeurig gemonitord gedurende de uitvoer, via

regelmatige kwaliteitsinspecties en dankzij de supervisie

van een ervaren expert die altijd aanwezig is

• Optimale prijs-kwaliteitverhouding: Onze tarieven liggen

doorgaans onder het gemiddelde, maar de kwaliteit die wij

leveren ligt daar ver boven! Daarnaast bieden we

aantrekkelijke kortingen

• Transparantie: We zorgen ten allen tijde voor transparante

kostenberekeningen

• Garantie: Wij bieden garantie op al onze werkzaamheden

• Snel van start & efficiënt: Binnen 1 week nadat de

overeenkomst is gesloten, gaan we van start. We werken

vervolgens zes dagen per week

• Volledige ontzorging: We nemen alle zorgen rondom de

bouw of renovatie voor onze rekening. Zo adviseren we

klanten over, of regelen we voor hen, alle benodigde

bouwmaterialen

www.cbsrenovation.nl



CBS RENOVATION VOOR COMPLETE RENOVATIES

CBS Renovation voert renovaties op dusdanige wijze uit dat de waarde en het karakter van uw woning wordt behouden, of zelfs wordt

vergroot. We zijn dan ook trots op het feit dat wij kwaliteitswerk leveren dat keer op keer de verwachtingen van onze klanten overstijgt.

Renovatie aannemer

Voor zowel het interieur als 

exterieur van uw pand.

Renovaties van fundament tot 

aan finishing touch

Niet alleen cosmetische aspecten, 

maar ook de basisconstructie van 

een pand kunnen we voor u 

renoveren.

Voor zakelijk & particulier

Zowel zakelijke als particuliere 

opdrachtgevers kunnen hun 

renovatieprojecten aan ons 

toevertrouwen.

100% kwaliteitsgarantie

Onze focus ligt op het 

bieden van een uitstekende 

klantenservice en het leveren 

van kwaliteitswerk.

www.cbsrenovation.nl

Specialist in allerhande onderhouds- en reparatietaken



Ons adres
Laanzichtweg 60 B / 4847SJ 

Teteringen / Nederland

Informeer vrijblijvend 
naar wat ons team 
voor u kan betekenen

www.cbsrenovation.nl

+31 (0) 76 369 05 94

contact@cbsrenovation.nl


