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Betreft: referentie-lijst door recent Wieman gebouwde bedrijfgebouwen.
Allereerst willen wij ons voorstellen.
Bouwbedrijf Wieman is een bouwbedrijf opgericht in 1962 en dus al meer dan 45 jaar ervaring.
Wij zijn werkzaam in de woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en klantenwerk.
Wij kunnen beschikken over een eigen moderne timmerwerkplaats met spuiterij, en voldoende
eigen materieel zoals steiger en bekisting.
Bouwbedrijf Wieman is lid van Bouwend Nederland en aangesloten bij Bouwgarant voor nog meer
zekerheid.
Referentielijst:
– Paardenafrichtruimte / rijbak 45 x 26 m1 fa. van Winden te Werkhoven
– Vernooy verdiepte onderbouw voor kippenloods iov Dynamic Bouw.
– Open frontstal fa. de Bie / slagerij Ploeg te Werkhoven
– Hooiberg te Houten dhr. Ijdenberg
– Bedrijfsgebouw t.b.v. koelcellen H. Uytewaal te 't Goy
– Schuur – schapenstal fam. Schoenmaker te Houten
– Bedrijfsruimte poelier E. Snel te Werkhoven
– Bedrijfsgebouw en gifopslagruimte fa. van Doorn te Houten
– Staalbouw loods iov maatschap Wttewaal te 't Goy
– Staalbouw loods iov maatschap Middelweerd te Schalkwijk
– Scharrelkippenloods 15x52 m1 iov A. de Jong te Werkhoven. (2 maal).
– Staalbouw loodsen iov fa. v.d. Grift te Nieuwegein
– Jongveestal – wagenberging iov H. Spithoven te 't Goy
– En nog veel meer.
Mocht U bovenstaande werken bekijken dan kunt U een indruk krijgen van de kwaliteit van het
werk waarin wij in onze omgeving en verder zo goed bekent staan.
Als U aan de hand van bovenstaande een bezoek willen brengen aan ons bedrijf, belt U ons dan
gerust voor een afspraak.
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