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VERBOUW 

ONDERHOUD

RENOVATIE

BOUWEN DOEN WIJ DAG IN, DAG UIT: AL MEER DAN 200 JAAR!



KWALITEIT, EXPERTISE EN DUIDELIJKHEID

Bouwen is een kwestie van vertrouwen. Aannemersbedrijf 

Gebr. Meijerink werkt met een vast team van ervaren 

vakmensen. We zijn groot genoeg  om complete projecten 

te kunnen uitvoeren, kleinschalig genoeg om middels korte 

communicatielijnen snel en direct te kunnen communiceren. 

Met de opdrachtgever, met de eigen mensen, met eventuele 

onderaannemers. Ook dat is een voorwaarde voor kwaliteit.

NIEUWBOUW, VERBOUW, ONDERHOUD & RENOVATIE

Aannemersbedrijf Gebr. Meijerink is van alle markten thuis op 

het gebied van nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie. 

Wij bouwen op een manier die we zowel traditioneel als modern 

kunnen bouwen. Modern door de klantgerichte benadering en 

de flexibele manier waarop we met uw wensen omgaan. 

MAATWERK IN EIGEN TIMMERWERKPLAATS

Kozijnen, ramen (ook draai-kiep), deuren en trappen worden 

gemaakt in onze eigen timmerwerkplaats. Zo kunnen we  

alles precies afstemmen op de wens van de opdrachtgever. 

Desgevraagd verrichten wij ook machinale timmerwerk zaam-

heden voor derden.

Aannemersbedrijf Gebr. Meijerink in Lonneker is niet van vandaag of gisteren. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot het 

begin van de 19e eeuw. Twee eeuwen in de bouw: dat is een teken van kwaliteit. Een traditie die vandaag de dag onverminderd wordt 

voortgezet. Kwaliteit door oog voor detail, gevoel voor finesse en aandacht voor de wensen van de opdrachtgever. Onze opdrachtgevers 

zijn bedrijven, gemeenten, woningcorporaties, scholen, VvE’s, stichtingen en particulieren.

Ontzorgen is begrepen worden. En dat is mensenwerk. 

Ontzorgen is volgens ons: “Zorg besteden aan onze 

opdrachtgevers met het doel dezelfde taal te spreken teneinde 

te komen tot een bepaald doel”. Ontzorgen bij nieuwbouw, 

verbouw, onderhoud en renovatie doen wij door met u samen 

te werken. Samen uw wensen vertalen naar een volledig 

uitgewerkt plan teneinde te komen tot concrete afspraken 

omtrent planning, uitvoering en oplevering.

SAMEN DEZELFDE TAAL SPREKEN  
IS SAMEN BOUWEN AAN IETS MOOIS!

Wij gaan graag elke uitdaging met u aan! Door onze ruime vakkennis kunnen we alles precies afstemmen op uw wensen.

“ FLEXIBILITEIT ZORGT  

VOOR NOG BETERE  

INPASSING VAN UW WENSEN”

“VOOR ZAKELIJKE 

EN PARTICULIERE 

OPDRACHTGEVERS”

“BOUWEN DOEN WIJ

 DAG IN, DAG UIT: 

AL MEER DAN 200 JAAR!”



NIEUWBOUW     VERBOUW    ONDERHOUD    RENOVATIE

Meijerinksweg 40  

7524 AM Lonneker

(053) 435 58 64

info@aannemer-meijerink.nl

WWW.AANNEMER-MEIJERINK.NL

MEER INFORMATIE?

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie: het zijn geen plannen die je van de ene dag op de andere even bedenkt. Ze vergen 

veel overleg en een grondige voorbereiding. Bouwen is een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen dat Aannemersbedrijf Gebr. 

Meijerink steeds weer waard bewijst te zijn. Dag in, dag uit.

Benieuwd wat Gebr. Meijerink voor de uitvoering van uw plannen kan betekenen? Kijk voor meer informatie op onze website of 

neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Aangesloten bij:


