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√   Eenvoudig

√   Afgestemd op uw wensen

√   Snel resultaat

√   Complete ontzorging



Al meer dan 40 jaar is Burghouwt, “Dé groothandel voor bouwend Nederland”, actief. Zeker 
ook vanuit de achtergrond van onze familiebedrijf is er ons veel aan gelegen om actief te 
werken aan sterke en langdurige relaties.

Burghouwt wil de aannemerij  maximaal ondersteunen bij haar dienstverlening. Hiervoor 
hebben we veel mogelijkheden. Opgeteld zijn de mogelijkheden te zien als een  “Ontzorgplan 
voor de bouw” . Een  ontzorgplan voor de bouw biedt uiteraard allerlei mogelijkheden om 
specifieke wensen in te vullen. Het uitgangspunt van Burghouwt is dat we onze klanten op 
voorsprong willen zetten. Zullen wij dit samen gaan invullen?

Verpakken op basis van specifieke wensen
Burghouwt biedt flexibele verpakkingsmogelijkheden afgestemd op de diverse wensen 
die er bij de bouw bestaan. Uitgangspunten bij deze verpakkingsmogelijkheden zijn 
vermindering van administratieve handelingen en belasting, vergroten van de efficiency, 
maximaliseren van de leverbetrouwbaarheid, reductie van kosten  en vermindering van 
afval.  Wilt u per woning verpakt hebben, per verdieping of per artikelsoort? Alles is in 
overleg  mogelijk en pakken we graag op.

Container op de bouw
Voorraad altijd op peil en alle benodigde producten bij de hand? Burghouwt zorgt voor 
een container op de bouw. Zo weet u zeker dat u nooit verlegen zit om producten. 
Samen zorgen we voor een optimale containervoorraad en heel handig; we stemmen 
de voorraadbeheersing af. Zo comfortabel kan het zijn.

De voordelen van onze container op de bouw zijn:
• nooit meer misgrijpen door de eigen (mini) Burghouwt vestiging op de bouw
• altijd de juiste artikelen bij de hand
• de container kan veilig worden afgesloten
• een maximaal overzicht over de voorraad
• een efficiënt bestel- en leverproces
• logistiek gezien alles onder controle

Heeft u interesse in een container op de bouw? Samen bepalen we hoe de container 
het meest tot uw dienst kan zijn. We vinden  een passende oplossing op basis van:
• het type project
• de duur van de plaatsing
• de hoeveelheid producten
• de schapindeling en inrichting
Ook stemmen wij samen het ideale assortiment af, de voorraadopname en de 
leverfrequenties. Graag kijken  we tijdens de fase van de werkvoorbereiding al mee om 
zodoende de best passende oplossing vorm te geven.





Verstandig  bouwen. Samen met Burghouwt
Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die bijdragen aan een goed 
bouwwerk of een duurzame manier van werken. Soms generiek, soms situatie specifiek. 
Burghouwt maakt verstandig bouwen mogelijk. Dat kan zitten in het gebruiken van het 
juiste materiaal of het geven van een goed advies, maar vaak zit het in de combinatie van 
beide. Zelf werken we verstandig. Met verstandig kiezen we voor de lange termijn; een 
sterk of duurzaam bouwwerk of een langdurige relatie.

Graag bespreken wij periodiek de productafname  en zullen hierbij eventueel gunstige 
alternatieven proactief aandragen. Hierbij zullen wij rekening houden met de voor 
de toepassing benodigde kwaliteit, de prijsstellingen en het praktisch gebruik. Graag 
luisteren en sparren wij over de ervaringen in de praktijk en brengen wij onze expertise in 
om tot de beste productenmix  voor uw situatie  te komen.

Vaste contactpersoon  vanuit Burghouwt
Wij bieden onze relaties  vaste contactpersonen voor veelvuldig contact op de bouw.
Uw vaste contactpersoon vanuit de buitendienst zal persoonlijk de contacten met de 
verschillende uitvoerders onderhouden en is vanuit Burghouwt relatie verantwoordelijk 
voor de relatie met uw organisatie.

Uw vaste contactpersoon vanuit de binnendienst fungeert als eerste aanspreekpunt 
voor de telefoon- en email afhandelingen. Deze medewerker wordt ondersteund door 
de collega’s op de afdeling. Hierdoor heeft u altijd snel contact met Burghouwt. De 
binnendienst medewerker draagt  er zorg voor  dat u proactief geïnformeerd wordt 
indien bepaalde bestelde artikelen niet op voorraad zijn. In dat geval zullen eventuele 
alternatieven met u besproken worden.

Toolboxes
Graag verzorgen wij i.s.m. fabrikanten trainingen-workshops en toolboxen. Deze sessies 
kunnen plaatsvinden op uw locatie, de locaties van Burghouwt of bij fabrikanten. De 
onderwerpen kunnen zich richten op producten, op toepassingen en op actuele thema’s 
(denk bv aan BENG wetgeving / brandveiligheidseisen etc.). 

Scannen
Bij Burghouwt heeft u de mogelijkheid om producten te scannen en vervolgens 
bestellingen snel en eenvoudig door te sturen.  

Koppeling vanuit bestel- en financiële systemen
Graag stemmen wij samen met onze relaties af waar wij binnen de samenwerking  
tijdwinst kunnen realiseren, kosten kunnen verlagen en de kwaliteit kunnen verhogen. Dit 
kan wellicht door het realiseren van EDI koppelingen die wij graag samen met u realiseren. 
Samen met u werken wij graag samen aan de beste oplossingen!
 



Vaste levertijden/dagen
Wij bieden graag de voordelen van transport op vaste dagen en binnen vaste tijdsblokken. 
Uiteraard zijn er buiten de standaard leveringen altijd flexibele bezorgmogelijkheden 
die we invullen. Mede met het oog op onze MVO verantwoordelijkheden streven wij 
uiteraard graag samen met u naar een optimale samenwerking.

Kleinbouw en onderhoud
Burghouwt ontzorgt ook graag bij kleinbouw en onderhoudswerkzaamheden.  
Burghouwt is bekend met de complexe processen die hier plaatsvinden en samen met 
u vinden wij graag de beste werkwijzen. 

Werkplaats beheer
D.m.v. afstemming over assortiment, bestelmogelijkheden en leverwijzen dragen wij 
graag ons steentje bij aan het optimaal beheer van uw werkplaats.

Bij projecten wenst u uiteraard ook dat uw voorraad altijd op peil is. Burghouwt kan 
zorgen voor een container op de bouw. Zo weet u zeker dat u nooit verlegen zit om 
producten. Samen zorgen we voor een optimale containervoorraad en heel handig; we 
stemmen de voorraadbeheersing af. Zo comfortabel kan het zijn.

Deurenconcepten en Elektronisch toegangsbeheer
Burghouwt ontzorgt u ook graag op het gebied van Deurenconcepten en Elektronisch 
toegangsbeheer. Vanuit het Burghouwt projectbureau bieden wij diensten als het 
uitwerken van deurenstaten en het inmeten en inhangen van de deuren. Ook op het 
gebied van elektronische toepassingen zet Burghouwt graag haar specialisme in. Van 
voortraject tot oplevering tot nazorg beiden wij u professionele ontzorging.

Hoe nu verder?
Graag gaan wij met u in gesprek om te bespreken hoe we samen mooie resultaten 
kunnen bereiken. Zullen we een afspraak plannen?



Verstandig bouwen met Burghouwt
Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die bijdragen aan een 

goed bouwwerk of een duurzame manier van werken. Burghouwt faciliteert je om 

verstandig te bouwen, want dat is altijd tijdbesparend, kostenbesparend, duurzaam 

en menselijk. Op onze website lees je waarom. 

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt burghouwt.nl

Elst
Bemmelseweg 69
6662 PE Elst
T  0481 350 010

Drachten
Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten
T  0512 539 748

Arnhem
P. Calandweg 28
6827 BK Arnhem
T  026 368 42 42

Etten-Leur
Patagonweg 10
4879 NR Etten-Leur
T  076 587 94 60

Wageningen
Nudepark 154
6702 DX Wageningen
T  0317 411 002

Duiven
Innovatie 2c
6921 RN Duiven
T  026 368 42 33

Arnhem - Duco
Stieltjesweg 27
6827 BV Arnhem
T  026 368 42 47

Schoonhoven
Platinastraat 2a
2872 ZX Schoonhoven
T  0182 221 012

Echt
Edisonweg 41
6101 XJ Echt
T  0475 410 210

Den Bosch
Rietveldenweg 39
5222 AP Den Bosch
T  073 648 88 10


