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Perfect 
eindresultaat
Wij hebben goed opgeleide vakmensen 

in huis die alle mogelijke bouwkundige 

werkzaamheden kunnen verrichten. 

Zowel kleine, eenvoudige projecten als 

grote, complexe opdrachten. Hierdoor 

bent u verzekerd van een perfect 

eindresultaat. Dus bent u op zoek naar 

een betrouwbare partner voor renovatie, 

onderhoud, verbouw en beheer van uw 

huis, kantoor of winkel? Wij gaan graag 

met u in gesprek. 

Neem contact met ons op voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Bel ons op 020- 665 87 37.

Wij ontzorgen
Onze aanpak is gericht op het ontzorgen van u als opdrachtgever. 

Wij kunnen u het complete pakket van werkzaamheden op het 

gebied van renovatie en onderhoud uit handen nemen. Van 

de planvorming en budgettering tot en met het afgewerkt 

opleveren van de projectlocatie.  

Als u met ons werkt, heeft u dus te maken met slechts één 

partij. Dit zorgt voor een doelgerichte uitvoering van de 

werkzaamheden, zodat projecten niet worden vertraagd en 

onnodige kosten worden voorkomen.  

Bouwbedrijf Joorse b.v.:
voor renovatie en onderhoud
Wij, Bouwbedrijf Joorse in Amsterdam, zijn uw betrouwbare partner op het gebied van 
renovatie en onderhoud. Als familiebedrijf met een eigen team van gespecialiseerde 
vakmensen renoveren en onderhouden we al ruim 35 jaar gebouwen voor diverse 
opdrachtgevers. Ook verbouwen en onderhouden wij gebouwen. Wij kenmerken ons door 
een eigen karakter, waarbij vakmanschap, kwaliteit en flexibiliteit centraal staan. Trots 
zijn wij dan ook dat wij met veel van onze klanten een langdurige arbeidsrelatie hebben!

Over ons

Volledige ontzorging

Snel overleg op locatie

Gespecialiseerd op elk vakgebied

Scherpe tarieven

Renovatie

Mutatieonderhoud

Serviceonderhoud

GlasserviceVader en zoon Joorse 

30 jaar geleden



b ouwb edrijf jo orse.nl

Bouwbedrijf Joorse b.v. 

Hoogoorddreef 127

1101 BB

Amsterdam-Zuidoost

020-665 87 37

 info@bouwbedrijfjoorse.nl

Neem contact met ons op voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek 


