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EQ Bouwmanagement (EQ Bouw)
U bent van plan uw woning of bedrijfsruimte te laten verbouwen. U heeft al uw 

wensen geïnventariseerd en bent op zoek naar een partij die u bij de realisatie 

van uw plannen kan helpen. Maar hoe pakt u dit het beste aan? En bij wie kunt 

u voor een onafhankelijk advies terecht?

EQ Bouw is de ideale partner voor het bouwen en verbouwen van uw woning 

of bedrijfsruimte. Met EQ Bouw profiteert u namelijk niet alleen van een 

deskundig en onafhankelijk advies op maat, maar ook van de scherpste 

tarieven en de beste begeleiding. Wij begeleiden het hele project en behartigen 

uw belangen door te fungeren als schakel tussen u en de aannemer. Zo betaalt 

u de scherpste tarieven en nemen wij u een hoop zorgen uit handen. Door te 

bouwen met EQ Bouw bent u er zeker van dat uw verbouwing soepel, vakkundig 

en veilig verloopt.

Hoe gaan wij te werk?
We starten altijd met een vrijblijvend intake gesprek. Eén van onze vakkundige 

projectmanagers komt bij u langs om uw wensen in kaart te brengen en de 

mogelijkheden te bespreken. Na dit gesprek gaan wij de plannen uitwerken en 

bieden wij u een vrijblijvende offerte aan. Na overeenstemming begeleiden wij 

het gehele project. U hoeft zich dus nergens zorgen om te maken. Wij hebben 

periodiek overleg met u, zodat u betrokken bent bij het gehele proces.

Voor de realisatie van uw project werken wij met vaste aannemers en 

bouwleveranciers, waarmee concrete afspraken zijn gemaakt. Dit heeft als 

voordeel dat wij u niet alleen kwaliteit kunnen garanderen binnen de afgesproken 

tijd, maar ook nog eens tegen enorm scherpe prijzen. Hiermee minimaliseren 

we ook de risico’s. Een manier van (ver)bouwen dus, die EQ Bouw uniek maakt.

Welke zekerheden bieden wij u?
-  Alle kortingen die EQ Bouw krijgt bij leveranciers ontvangt 

de klant ook, de uitgaven bij leveranciers zijn inzichtelijk  

voor de klant via de website van EQ Bouw

- Vakkundige aannemers

- Ervaren projectmanagers

-  Complete risicodekking door middel van onze  

CAR-verzekering (Construction All Risks)

-  Alle procedures worden uitgevoerd volgens Bouwbesluit

-  Alle installaties worden door een onafhankelijke partij  

gecertificeerd zodat u zekerheid heeft van een correct  

uitgevoerde verbouwing

-  Aanvragen van vergunningen / subsidies indien nodig

- Facturen leveranciers 1 op 1 inzichtelijk via onze website



Heeft u interesse in een vrijblijvend  
intake gesprek?  

Wij zijn u graag van dienst. Neem vandaag nog contact op met  

EQ Bouw op 020-7853796 of info@eqbouw.nl en ervaar zelf de  

nieuwe manier van bouwen.

www.eqbouw.nl


