




Aangenaam professioneel



Mensenwerk

Aangenaam professioneel. Dat is waar Henselmans  

Bouwbedrijf voor staat. Vakwerk gaat bij ons hand in  

hand met mensenwerk en persoonlijke aandacht. 

Daarbij realiseren wij ons dat vertrouwen en integriteit 

van groot belang zijn; wij nemen afstand van het imago 

dat in het algemeen op de bouwsector rust. 
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Bouwpartner

In de visie van Henselmans Bouwbedrijf is het  

realiseren van een bouwopdracht onlosmakelijk 

verbonden met een goede samenwerking. Als 

betrokken bouwpartner garanderen wij dit op alle  

fronten en kunnen wij een totale dienstverlening  

aanbieden.
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Vooruitstrevend

De historie van Henselmans Bouwbedrijf gaat terug 

tot 1878. Het familiebedrijf groeide door de jaren heen 

uit tot een ‘ontwikkelende bouwonderneming’. Het 

bedrijf is altijd vooruitstrevend geweest. Daardoor is 

een perfecte balans tussen traditioneel vakwerk en  

modern ondernemerschap ontstaan. 
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Dienstverlening

In het algemeen heeft een aannemer een productie- 

gerichte instelling. Bij Henselmans Bouwbedrijf  

vatten wij de zaken iets ruimer op en beschouwen 

wij dienstverlening en aandacht ook als functionele  

onderdelen. Wij kunnen meer betekenis geven door 

te helpen met architectuur en inrichting.
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Kwaliteitsbeleid

Bij Henselmans Bouwbedrijf is kwaliteit echt beleid.  

Doelgericht investeren wij in de kwaliteit van de  

organisatie, processen en producten en hanteren wij 

ISO 9001 en VCA als norm. Door deze verbeteringen 

en minder faalkosten zijn wij in staat duidelijke meer-

waarde te leveren tegen marktconforme prijzen.
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Slagvaardig

De professionele, flexibele en proactieve organisatie 

van Henselmans Bouwbedrijf is erop ingericht om de 

bedrijfsprocessen optimaal in dienst te stellen van 

het bouwproces. Daarbij dragen al onze medewerkers 

voor de volle 100 procent bij aan slagvaardig bouwen. 

En altijd aangenaam professioneel.
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Woningen

Vrijstaande huizen, een huizenblok of een complete 

woonwijk, voor Henselmans Bouwbedrijf komt het 

in principe op hetzelfde neer. Waar het om gaat,  

is woningen die aan de gestelde woonwensen  

voldoen. En als het aan ons ligt, ontzorgen wij volledig 

vanaf het eerste idee.
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Appartementen

Door maatschappelijke en economische factoren 

is de bouw van appartementen sterk toegenomen.  

Henselmans Bouwbedrijf is daarop berekend.  

Specifieke eisen en verwachtingen kunnen met ons 

besproken worden en eventueel zorgen wij voor een  

complete regie en uitvoering. 
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Bedrijfsruimten

Bedrijfsruimten, van kantoor,  bedrijfshal tot bejaarden- 

tehuis kunnen zeer verschillend zijn. Aan de wensen 

ten aanzien van identiteit, vorm, productiviteit en 

functionaliteit draagt Henselmans Bouwbedrijf een 

steentje bij met oplossingen die aangenaam werken. 
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Ontwikkeling

Veel ondernemers en projectontwikkelaars zien 

mogelijkheden in (her)ontwikkeling van onroerend 

goed. Daar komt nogal wat bij kijken: idee, plan, 

bestemming, vergunning, bouw, marketing, leef- 

concept, verkoop. Henselmans Ontwikkeling heeft 

het inzicht, de kennis en contacten om dit 

met succes op te pakken.
2330



Speciale projecten

Henselmans Bouwbedrijf bouwt vrijwel alles, ook  

als het niet standaard is. Eigenzinnig bouwen  

vinden wij juist een uitdaging. Van sportcomplexen,  

kerken, receptie- en sanitairgebouwen tot pomp- 

installaties. Wij voeren uw speciale wensen uit.
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Kleinbouw

Ook kleinbouw projecten worden bij Henselmans 

Bouwbedrijf nog steeds met volle aandacht behandeld 

Met onze professionaliteit, al 5 generaties lang, 

houden wij onze naam hoog. Slagvaardig én concur-

rerend pakken wij alle ‘klussen’ op. Ook hierbij geldt, 

aangenaam professioneel van A tot Z.
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Onderhoud

Gebouwen ‘slijten’, met als gevolg dat regel- 

matig onderhoud nodig is. Tijdig onderhoud 

verlengt de levensduur. Door de professionele 

organisatie van Henselmans Bouwbedrijf is het 

altijd mogelijk mensen in te schakelen voor alle 

voorkomende onderhoudswerkzaamheden. 
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Renovatie

Na verloop van tijd is een gebouw onderworpen aan   

ouderdom of veranderde wensen en eisen. Een goede 

renovatie is vaak de moeite waard, maar een vak 

apart, zeker als het gaat om een Rijks- of Gemeente- 

monument. De specialisten van Henselmans 

Bouwbedrijf zorgen met liefde voor een nieuw leven.
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Houtenbos Bouwbedrijf

Het in 1910 opgerichte bouwbedrijf Jan Houtenbos 

& Zn. uit Bergen maakt sinds 2005 deel uit van de 

Henselmans Groep. Dit bedrijf met 18 vakmensen, 

is gespecialiseerd in kleinere, particuliere bouw- 

projecten. De persoonlijke en kwaliteitsgerichte 

aanpak is vergelijkbaar met die van Henselmans 

Bouwbedrijf.
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