ONS VERHAAL
Aan het einde van de 19de eeuw introduceerde Jacob van Waning, de
grondlegger van het latere familiebedrijf ‘Aannemingmaatschappij Van
Waning’, de rioleringsbuis. Een uitvinding in een tijd waarin sanitaire
voorzieningen slecht waren en in de gemeenten in Nederland cholera
heerste. Toen Prinses Wilhelmina rond die tijd haar intrek zou nemen
in Paleis Het Loo, onderscheidde Van Waning zich met het idee om
daar een rioleringsstelsel aan te leggen. De eerste plek in Nederland.
Van Waning werd de opdracht gegund en voerde die uit tot volle
tevredenheid. Koningin Moeder Emma was gelukkig dat haar familie en
haar dochter konden opgroeien in een gezonde en veilige omgeving.
“Ik kan het niet doen”, sprak ze, “maar als Wilhelmina de troon heeft
bestegen, zal zij uw bedrijf het predikaat ‘koninklijk’ geven”. En zo
geschiedde. Het was 1903.
Innovatie en zorg zijn vanaf dat moment belangrijke pijlers onder het
groeiende aannemingbedrijf. Koninklijke Aannemingmaatschappij bouwt
er door de jaren heen een degelijke reputatie mee op.
Tijden veranderen, maar koninklijk blijft de manier van werken. Het
DNA van het familiebedrijf zit ontegenzeggelijk nog altijd in het bloed.
Bescheiden, betrokken en betrouwbaar. Van Waning Bouw is een team.
Het goede van toen, gekoppeld aan het goede van nu.

Wij komen graag bij u langs. We geven u dan een verdere kijk in onze
onderscheidende manier van werken.
Bel 010 – 7990100 en vraag naar onze directeur.

Van Waning Bouw B.V.
Rivium 2e Straat 42
2909 LG Capelle aan den IJssel
010 – 7990100
aann@vanwaning.nl
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Bouwkundige Brandveiligheid

ONZE FILOSOFIE
Waarom specialiseert Van Waning zich ook op het gebied van brandveiligheid?
Zorg voor brandveiligheid past in onze filosofie. Veiligheid vinden we belangrijk.
Vaak werken we in publieke gebouwen waar mensen aanwezig zijn, niet zelden
in een ziekenhuis, verzorgingstehuis, of school. Verbouwingen en brandveiligheid
vragen daar een andere aanpak. Een aanpak, die wij ons eigen hebben
gemaakt. Het is wat ons onderscheidt. We hechten waarde aan die combinatie
van aannemingsbedrijf en brandveiligheidsspecialist. Brandpreventie krijgt steeds
meer aandacht en dit is gezien onze maatschappelijke betrokkenheid terecht. Het
waarborgt de veiligheid van gebruikers, personeel en bezoekers en het voorkomt
schade aan bedrijfspand, interieur, kantoor- en productiemiddelen. De brandweer en
verzekeringsmaatschappijen eisen daarnaast dat de brandveiligheid op orde is.

WERKWIJZE
Na een aanvraag van de opdrachtgever voor het brandveilig maken
van een pand, bekijken we de locatie. De bestaande brandindeling
(ofwel compartimentering) houden we tegen het licht en we
inventariseren met behulp van een fotorapportage welke gebreken
er zijn en welke voorzieningen er nodig zijn om te voldoen aan de
huidige normen.
De werkzaamheden die we uitvoeren, volgt u direct in uw digitale
online omgeving. Ze worden gerapporteerd, inclusief beeldmateriaal.
Op deze manier bent u altijd op de hoogte van de brandveiligheid in
uw gebouw en heeft u altijd een actueel logboek om te overhandigen
bij controle door de brandweer, of verzekeringsmaatschappij.
Het brandveilig houden van uw pand, borgen we graag door middel
van ons Beheerplan Brandveiligheid. Met dit meerjarenplan werken
we samen met de opdrachtgever aan het op orde houden van de
brandveiligheid. Ook na bijvoorbeeld een verbouwing of renovatie.
In uw logboek leggen we altijd de geconstateerde gebreken en
uitgevoerde wijzigingen vast, zodat er altijd inzicht is in de meest
actuele gegevens van het gebouw. Zo garandeert u de veiligheid
van uw mensen, gebruikers en bezoekers en beperkt u op
voorhand schade aan apparatuur en goederen.

BEHEERPLAN BRANDVEILIGHEID
Ook al is de brandveiligheid van uw pand op orde, bedrijven en organisaties
zijn in beweging. Interne verhuizingen van personeel, nieuwe computers, en
bijbehorende kabels en leidingen; het zijn zomaar wat voorbeelden die ervoor
zorgen dat er verbouwd, geboord en veranderd wordt. En daarmee komt ook
de brandveiligheid in het geding. Volgens artikel 1.16 van het Bouwbesluit
heeft u een zorgplicht om de doorvoeringen op een adequate wijze te
controleren. In overleg met de opdrachtgever stellen we een plan op hoe
we deze veranderingen periodiek nalopen en controleren. Samen stellen we
aan de hand hiervan een meerjarenplan op. Daarin spreken we af met welke
interval de verschillende gebieden in het pand worden gecontroleerd. Ook het
beheerplan is zichtbaar in de digitale omgeving.

