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 36
2909 LG Capelle aan den IJssel
010 – 7990100
aann@vanwaning.nl
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ONZE FILOSOFIE
Zorg en Onderhoud horen bij Van Waning. Al vanaf het prille begin in
de vorige eeuw, is zorg een belangrijke pijler binnen ons familliebedrijf.
Het is deel van ons verhaal. Niet voor niets ligt daarom een specialisatie
bij ziekenhuizen en zorginstellingen. Van Waning is daar zeer actief.
Dat geldt ook voor bedrijfsgebouwen en scholen. Wij zien gebruikers,
bewoners, ouderen, zorgbehoevenden en schoolgaande kinderen ook
als onze klant. Ze zijn weliswaar geen opdrachtgever, maar ze zijn wel
gebaat bij een veilige en rustige omgeving. Met ons klantteam Zorg en
Onderhoud willen we graag hierin voorzien. Ook tijdens de uitvoering,
waarbij de dagelijkse praktijk gewoon doorgaat.
Tijdens het uitvoeren van verbouwingen of (periodiek) onderhoudswerk
heeft ook brandveiligheid onze speciale aandacht. Uit zorg voor de klant
zijn we begonnen, en die zorg is nog steeds onze drijfveer.

WERKWIJZE
MEDISCHE- EN OUDERENZORG

De markt voor medische zorg stelt steeds meer eisen waaraan
zorginstellingen en ziekenhuizen willen en moeten voldoen. Op de
afdelingen, maar ook in specifieke ruimtes met hoogwaardige apparatuur,
zoals MRI-scans en CT-scans. Samen met alle partijen bereiden we de
specialistische werkzaamheden secuur voor om overlast tot een minimum te
beperken. Respect voor de bewoners, gebruikers en patiënten staat voorop.

SCHOLENBOUW

Van Waning heeft veel ervaring in verbouwingen en onderhoud van
basisscholen, peuterspeelzalen en schoolgebouwen voor middelbaar- en
hoger beroepsonderwijs. Een schoolgebouw is de plek waar kinderen,
studenten en andere gebruikers zich rustig, veilig en geborgen moeten
voelen. Gedegen voorbereiding met alle betrokken partijen aan het begin
van het project is daarbij van groot belang.

VOORBEELDPROJECTEN
PET CT SCAN

Door het realiseren van een PET CT Scan
ruimte kan een ziekenhuis beschikken over
de nieuwste technieken waarin patiënten
in een hygiënische ruimte gescand kunnen
worden.

YOUNG BUSINESS SCHOOL

In deze school heeft een herindeling
van enkele lokalen plaatsgevonden.
Dit is binnen de geplande vakantietijd
gerealiseerd.

BEDRIJFSGEBOUWEN

Rekening houdend met de geldende processen en bedrijfsactiviteiten
voeren we verbouwingen en onderhoudswerk uit in bijvoorbeeld
kantoorgebouwen, winkelpanden en gevangenissen. Wij spelen daarop in
door vanaf het eerste moment met alle partijen samen te werken en elkaars
informatie en expertise uit te wisselen.
Verbouw, renovatie en onderhoud met respect en aandacht voor
gebruikers en bewoners onderscheidt ons.

HEILIGE BOONTJES

Voor dit grand café zijn de gevelkozijnen
vervangen en zijn verschillende ruimtes
aangepast en opgeknapt.

