Logistiek vastgoed nodig?
Hercuton, Remco Ruimtebouw en Woody
Building Concepts bieden dé oplossing
Kennis. Flexibiliteit. Productzekerheid. Financieringsmogelijkheden. Dit zijn slechts enkele redenen waarom
beleggers en bedrijven in de logistieke sector hun nieuwbouw conceptmatig en turn-key laten realiseren
door Hercuton, Remco Ruimtebouw en Woody Building Concepts.

“Z

ij werken nauw met elkaar samen
om een oplossing voor elk
huisvestingsvraagstuk in binnenen buitenland te bieden.” begint
Ivo van der Mark zijn verhaal. Ivo is Algemeen
Directeur van het Cluster Bedrijfshuisvesting van
Janssen de Jong Groep. “Het Cluster bestaat uit 7
sterke merken. Met onze turn-key bouwconcepten
in beton (Hercuton), staal (Remco Ruimtebouw)
en hout (Woody Building Concepts) bieden
wij een totaaloplossing voor elke klantvraag.
Van locatiekeuze en eerste schets tot en met
sleutelklare oplevering en nazorg. Onze andere
merken verzorgen de afbouw, onderhoud,
renovatie en verbouwingen.”

kunnen anticiperen op de behoefte van de
klant en ook de mogelijkheid kunnen bieden
om mee te financieren. De succesfactoren van
onze werkwijze? Eén gezamenlijk bedrijfspand.
Korte lijnen. Betrokken collega’s. Veel kennis
en expertise. Transparantie. En samenwerking.
Dat zijn de sleutelwoorden waarmee wij onze
opdrachtgevers op voorsprong helpen.

Zekerheid voor beleggers
Daarnaast zijn wij groot voorstander van de Wet
Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Wij
kiezen er dan ook bewust voor om vooruitlopend
op de Wkb al volgens deze bouwmethodiek
te werken.” Ivo vertelt dat de Wkb inmiddels
geïntegreerd is in de dagelijkse bedrijfsvoering.
“Het voordeel voor onze klanten? Een nog betere

Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw realiseerde in opdracht van Kaapstadweg Development B.V. dit distributiecentrum van maar liefst
60.000 m2. De nieuwbouw is turn-key gebouwd in het Atlaspark in Amsterdam en bestemd voor Fetim Group.
https://www.hercuton.nl/projecten/nieuwbouw-distributiecentrum-fetim-amsterdam

kwaliteit. En ook niet onbelangrijk: hiermee
voldoen we nog beter aan de behoefte van
beleggers om zekerheid te hebben over de
geleverde kwaliteit. Met een klantwaardering van
8,2 gemiddeld onderscheiden wij ons ten opzichte
van onze concurrenten.“

“Afgelopen jaar hebben wij meer dan 300.000 m2
logistiek vastgoed gerealiseerd. Bedrijfspanden
volledig in beton, staal en hout of hybride v arianten
hiervan. Met en zonder BREEAM certificering,
all-electric panden, distributiecentra met zonne
panelen op het dak, noem maar op.

2018: meer dan 300.000 m2 logistiek
vastgoed

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?
Download via de link de glossy van het Cluster
Bedrijfshuisvesting of neem contact met ons op via
088 205 34 00.
https://issuu.com/janssendejonggroep/docs/
magazine_clusterbedrijfshuisvesting?e=29610663/
69098953

Dat deze werkwijze succesvol is blijkt wel uit de
grote hoeveelheid opdrachten die in 2018 in de
logistieke sector gerealiseerd zijn. Partijen zoals
DHL, Fetim, WDP, De Eekhoorn, Oldenburger |
Fritom en Segro wisten de weg naar de bedrijven
binnen het Cluster Bedrijfshuisvesting te vinden.

Over het Cluster Bedrijfshuisvesting
Het Cluster Bedrijfshuisvesting is gezamenlijk
gevestigd in Nieuwkuijk en Lódz (Polen) en wordt
gevormd door Hercuton, Remco Ruimtebouw,
Woody Building Concepts, ServicebouwPlus, pvvT,
Hafkon International en Ocmer. Zij opereren ieder
vanuit hun eigen merknaam en beschikken over
jarenlange kennis en ervaring.
‹‹

www.hercuton.nl

Op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel realiseerde Hercuton turn-key het all-electric sorteercentrum van DHL. Deze volledig gasloze nieuwbouw is
het grootste sorteercentrum van de Benelux met BREEAM-Excellent certificering.
https://www.hercuton.nl/projecten/all-electric-sorteercentrum-dhl-zaltbommel

1+1=3
Ivo legt uit hoe dit in de praktijk werkt. “Onze
Commercieel Managers gaan eerst het gesprek aan
met opdrachtgevers. Zij brengen de behoeften, het
budget en factoren die een grote rol spelen bij de
bedrijfsvoering in kaart. Daarna bekijken we welk
bouwconcept óf hybride variant het beste past
bij de klantvraag. Hierdoor zijn opdrachtgevers
verzekerd van de meest optimale oplossing en
creëren we een bedrijfspand op maat.
Waarmee wij ons onderscheiden? Allereerst
natuurlijk met onze conceptmatige aanpak én
de toegevoegde waarde die wij gedurende het
hele proces bieden. En dan doel ik niet alleen
op onze persoonlijke aanpak en de hoge mate
van b
 etrokkenheid van onze medewerkers,
maar ook op het feit dat wij onderling snel
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