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0518 - 40 13 42
0518 - 40 11 95
Postbus 119 - 9076 ZR St. Annaparochie
Stadhoudersweg 76A - St. Annaparochie

Geachte relatie,

Ons kantoor is 5 en 6 juli gesloten i.v.m. de verhuizing

BrouwerBouw is al sinds 1966 gevestigd aan de Stadhoudersweg 76A te St. Annaparochie. Ruim vijf jaar geleden zijn onze kantooraktiviteiten verplaatst naar het pand aan de Westersingel 14 te Leeuwarden alwaar sinds 1995 onze projektontwikkelingsafdeling
PreBoHus gevestigd was. Met de bundeling van beide kantoren konden we daardoor slagvaardiger onze klanten bedienen.
Door de veranderde marktomstandigheden en onze voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van geprefabriceerde houtskeletbouwelementen is de behoefte ontstaan om projektvoorbereiding en houtskeletproduktie dichter bij elkaar te brengen. Door de werkzaamheden bovendien efficiënter te organiseren is het mogelijk gebleken alle kantooraktiviteiten weer in onze kantoorruimtes te
St. Annaparochie te concentreren. Vanaf 9 juli 2012 bouwen we vanuit onze vertrouwde basis als vanouds weer graag met u verder.
De afgelopen tijd is ons kantoor flink gemoderniseerd. Onze website eveneens. Samen met onze timmerfabriek voor prefab houtskeletbouwelementen zijn wij klaar voor de "bouwsprong naar de toekomst": Van traditioneel tot 75% energie besparend bouwen.

Duurzaam bouwen met optimale isolatie …
éérst de bouwkonstruktie goed isoleren, pas dan in installaties investeren

… bewezen - comfortabel - gezond - rendabel
we doen toch ook eerst warme kleren aan voordat we gaan lopen ijsberen ?!!

Wij zijn van oudsher een traditionele bouwer.
En nu nog steeds. Maar mét het besef dat
houtskeletbouw steeds meer voordelen
biedt naarmate energieprijzen meer stijgen.
Beide methodes beheersen én combineren we.
Bezoek www.BrouwerBouw.nl of kom eens langs.

prefab hsb-module-bouw
luchtdicht dampopen
natuurlijke isolatie
energie-neutraal
actief-huis bouwen
passief-huis bouwen

Met vriendelijke groet,
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