Bouwcare International uit Roermond
is actief in het realiseren en beheren
van vastgoed. Of dat nu voor de
zakelijke of particuliere markt is, het
motto is kwaliteit en vakmanschap.
Op alle terreinen. Het belang en de
wens van de klant staat voorop!

Bouwcare International

Uw verbouwing is onze Zorg
”Wij schakelen alléén de juiste specialisten in uit ons
relatienetwerk. Dat bestaat uit zelfstandige vakmensen
die gespecialiseerd zijn in hun specifieke vakgebied”
flexibel te zijn en zeker om kennis van zaken te hebben.

Het afgelopen jaar heeft Bouwcare International meerdere

Vakkundigheid, daar gaat het om.” Die strategie werpt

winkels met succes verbouwd. “Juist bij die opdrachten

zijn vruchten af. De afgelopen tijd zijn er steeds meer

kunnen wij onze sterke kant laten zien”, zegt Kadri.

projecten bijgekomen en stromen er (tegen de stroom

“Het in korte tijd realiseren van een complete vernieuw-

in) meer en meer aanvragen binnen op het gebied van

bouw of renovatie.”

verbouw- en renovatiewerkzaamheden.

Ook in de particuliere bouw is Bouwcare International
actief en wordt steeds meer gevraagd voor de meest

Veel ervaring

voorkomende werkzaamheden. Of het nu een badkamer-

adri Sogukcesme: ”De oprichting van

Leon Piels versterkt sinds kort het team als projectleider.

of keukenrenovatie betreft, een complete verbouwing of

Bouwcare International kwam direct vanuit

Kadri gaat er samen met Leon voor zorgen dat Bouwcare

uitbreiding. Het wordt allemaal tot in de puntjes uitgevoerd

een behoefte uit de markt. Als we ergens

International verder zal groeien. Beiden hebben zij veel

en tijdig opgeleverd.

K

bezig waren kregen we zoveel vraag naar aanvullende

ervaring in het begeleiden en uitvoeren van complexe

activiteiten rondom het bouwproces, dat we ook be-

bouwopdrachten, waar veel kennis van zaken wordt

Tevens is Bouwcare International, de naam zegt het al,

keken hoe we de klant voor de volle 100% van dienst

gevraagd, Kadri en Leon vormen zo een goede tandem.

ook actief in het buitenland en zijn er in Duitsland al

konden zijn. Dat heeft drie jaar geleden geresulteerd

Het is dan ook niet vreemd dat hun gezamenlijke credo is:

meerdere projecten naar tevredenheid uitgevoerd.

in het opzetten van Bouwcare International.”

“Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt!”

Ook daar weet men de servicegerichte instelling en

Inmiddels voert Kadri integrale bouwprojecten uit,

En…, afspraak is afspraak. Daarbij is een negen tot vijf

de kwaliteit inmiddels zeer te waarderen.

van bouw-, tot verbouw- en renovatiewerkzaamheden.

mentaliteit ziet aan de orde.

En dit onder het motto motto: Laat uw project onze

En dat voor zowel bedrijven, winkels en winkelketens

Deze mentaliteit verlangt Kadri ook van zijn medewerkers

zorg zijn en wij zorgen voor een zorgeloze uitvoering

als voor particulieren.

en hij ziet er dan ook persoonlijk op toe dat Bouwcare

en oplevering.

International alleen maar goed gekwalificeerde mensen
Kadri: “In deze tijd is het uiteraard heel belangrijk

inzet voor de verschillende bouwdisciplines. En dat is

om kwaliteit te leveren, maar ook om snel te werken,

de sleutel tot succes.
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T: (0475) 33 84 91
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