
Alles in één hand
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Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw grond-, weg- en 
waterbouw, civiel- of cultuurtechnisch project? Of wellicht het dagelijks 
onderhoud in de wijk of buitengebied? Bij Florijn Aannemingsbedrijf BV vindt u 
alles onder één dak: van advies en ontwerp tot aanleg en onderhoud. Zo weet u 
zeker dat u vanaf het eerste moment dat u uw handtekening zet tot het laatste 
moment, wanneer de daadwerkelijke oplevering is, geen omkijken meer hebt naar 
de werkzaamheden. Gedurende het traject houden we u uiteraard goed op de 
hoogte: heldere communicatie is de basis voor een succesvol partnership.

Van advies en ontwerp tot aanleg en onderhoud

 0342-453712
www.vanginkelbv.nl

Hoogwerkerverhuur 
Kraan- en verreikerverhuur
Occassions

Bij Van Ginkel b.v. hebben we kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Dit bewijst zich in het 
meedenken met onze klanten, de snelle levering en de zorgvuldige service door onze gecertificeerde 
vakmensen. Daarnaast zorgen we dat we altijd optimaal aan de vraag van de markt kunnen 
beantwoorden door ons machinepark actueel te houden en mee te gaan in moderne onwikkelingen. 
Kortom, de beste kwaliteit en grootstmogelijke veiligheid!

WIJ GAAN VER IN KWALITEIT EN VEILIGHEID



Alles in eigen beheer

Doordat we bij Florijn BV alles in eigen beheer uitvoeren, zijn 
we een uiterst geschikte aannemer voor grootschalige integrale 
overheidsprojecten, waarbij grondverzet hand in hand gaan met 
de aanleg van riool- en bestratingssytemen, beplantingsvakken en 
het ontwikkelen van ecologie. Hiernaast zijn we actief in projecten 
waar het milieuaspect een belangrijke rol speelt. Als bosbouw- en 
groenspecialist hebben wij oog voor duurzame projectontwikkeling, 
waarbij we bijvoorbeeld bestaand groen kunnen behouden. We 
werken dan ook veel voor de overheid: voor opdrachtgevers op 
lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Florijn BV is CO2-bewust en 
flora en faunawet-gecertificeerd op alle niveau’s.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zijn ons altijd bewust van de omgeving waarin we werken. 
Daarom werken we bij Florijn BV met een helder MVO-beleid en hart 
voor onze omgeving; mens en natuur. Als groenspecialist weten 
we als geen ander hoe we natuur in een project kunnen opnemen. 
Daarnaast werken we ook zelf zo duurzaam, veilig en kwalitatief 
hoogwaardig mogelijk. Zo zijn we ISO 9001-, VCA**- en Groenkeur-
gecertificeerd en proberen we onze CO2-uitstoot te minimaliseren 
volgens de CO2-Prestatieladder. Duurzaamheid speelt in ons nieuwe 
pand ook een grote rol: voor de energievoorziening gebruiken we 
verschillende duurzame systemen. Als erkend leerbedrijf dragen we 
ook ons steentje bij aan een beter maatschappelijk milieu. 

‘Bij Florijn draait 
het om hard werken, 
eerlijkheid, kwaliteit 
en zorg voor de 
omgeving en elkaar’ 



SCM Diensten BV 
Roermond - Zwolle

Uw partner in bedrijfscertificering 

o.a. CO2-Prestatieladder, ISO 14001

* no-nonsense * resultaatgericht * flexibel

www.scmdiensten.nl
telefoon: 0475 - 420165

Met Wiksol
draait ‘t op alle 

onderdelen beter

Ambachtsweg 16 - 3953 BZ Maarsbergen - 0343-431483 - www.wiksol.nl
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G. van Donselaar v.o.f.
Scherpenzeel (Gld)
info@gvandonselaar.nl
T 033-2774111

garage • constructie • mechanisatie • onkruidbestrijding

www.gvandonselaar.nl
www.onkruidkoken.nl

ONKRUIDKOKEN

Samen op weg naar een beter resultaat

www.vanharberden.nl | 0318 - 559 500 | Veenendaal

Uw accountant: betrokken, kritisch en actief

Advertentie Florijn.indd   1 24-9-2015   10:50:24

Ontzorgen van A tot Z

Van onderhoud tot advies en van ontwerp tot aanleg – 
bij Florijn BV kunnen we uw volledige project uit handen 
nemen. Daarvoor beschikken we over een uitgebreid 
machinepark en deskundige medewerkers. Mensen die niet 
alleen hun vak verstaan, maar ook met u meedenken om de 
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Onze 
korte communicatielijnen en open bedrijfscultuur liggen 
daaraan ten grondslag. U kunt bij ons terecht voor onder 
andere:

• Aanleg en onderhoud openbaar groen
• Advisering in groenbeheer
• Berm- en slootonderhoud
• Cultuurtechnische werken
• Civieltechnische werken
• Reinigingswerkzaamheden
• Aanleg en onderhoud rioolsystemen 
• Aanleg en onderhoud bestrating 
• Grondverzet
• Bosbouw
• Aanleg en onderhoud van speelplaatsen en speeltoestellen

De juiste machine in huis

Bij Florijn BV beschikken we over een uitgebreid 
machinepark. Zo hebben we diverse tractoren, vrachtwagens, 
maaicombinaties en kranen die we direct kunnen inzetten. 
Maar ook voor specifiekere werkzaamheden hebben we 
passende machines, zoals  onkruidheetwatermachines die 
onkruid op een heel duurzame en toch effectieve manier 
verwijderd. Wilt u een machine huren? Om zeker te weten 
dat u daar alles uithaalt, verhuren wij al onze machines met 
bestuurder.

Flexibel met 
eigen materieel en 
mankracht
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Telefoon (0343) 432484  Fax (0343) 432449  Maarsbergen  www.viresco.nl

Dé leverancier
van het complete groenpakket

voor midden Nederland!

2000mm

1400mm

T (0343) 432484    F (0343) 432449    E info@viresco.nl    Maarsbergen

Ons advies voor uw project

Wat is de ideale methode om specifieke werkzaamheden, zoals 
berm- en slootonderhoud, onkruidbestrijding op verharding 
en grondverzet zo efficiënt mogelijk uit te voeren en hoe kan 
ik bestaande groenvoorzieningen behouden? Uw vraagstuk is 
onze uitdaging. Bij Florijn BV adviseren we u graag hoe u uw 
project zo slim mogelijk kunt aanpakken. Naast vaktechnische 
oplossingen, denken we ook met u mee op het vlak van 
organisatorische uitdagingen. Hoe kunnen we het verkeer 
omleiden en de overlast voor omwonenden en bedrijven 
beperken?

Ervaring komt met de jaren

Sinds 1988 hebben wij heel wat projecten de revue zien 
passeren. Daardoor hebben we veel ervaring opgedaan 
met het uitvoeren van cultuur- en civieltechnische werken, 
wegenbouw, bosbouw en beeldbestekken. Deze expertise 
nemen we mee bij elk nieuw project waarbij we betrokken zijn. 
Zo kunnen we onze projecten vanaf de start stroomlijnen en u 
op de hoogte houden van alle gebeurtenissen. Met een snelle, 
realistische planning en een uiterst efficiënte uitvoering als 
resultaat.

Meer dan uitvoeren 

Een succesvol project begint met communicatie. De 
communicatie naar u en andere projectpartners, maar ook 
naar bijvoorbeeld de bewoners, omwonenden of gebruikers 
van een weg of rioolsysteem. Daarom houden wij alle 
belanghebbenden op de hoogte, bijvoorbeeld via 
informatieavonden, social media of een nieuwsbrief. Daarvoor 
stellen wij geregeld per project een omgevingsmanager aan. 
Hij functioneert als schakel tussen binnen en buiten. Zo 
creëren we draagvlak en vergroten de kans dat een project 
soepel verloopt. Want in onze ogen bestaat een project uit 
meer dan alleen de werkzaamheden in het veld.

Galileistraat 27-29 Veenendaal

Galvanistraat 101 Ede

Churchillweg 144-148 Wageningen

Industrielaan 9 Scherpenzeel

info@valleiautogroep.nl

valleiautogroep.nl

Trotse leverancier!

Uw vraagstuk is                                       
onze uitdaging!



Florijn Aannemingsbedrijf BV
Landaasweg 9 · 3931 GA Woudenberg
033 286 14 21 · info@florijnbv.nl · www.florijnbv.nl
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