
D I E N S T V E R L E N I N G  I N F R A T E C H N I E K

Veiligheid en mobiliteit gaan hand in hand in de 
infratechniek. In de praktijk is het realiseren van 
deze doelstellingen een complexe aangelegenheid.
Het traject van tender tot oplevering kent namelijk 
veel onzekerheden. Onze jarenlange ervaring 
in de infratechniek stelt ons in staat valkuilen 
te ontdekken en projecten efficient te laten 
verlopen. Ons team van monteurs, uitvoerders en 
projectleiders staan klaar om elk project tot een 
succes te maken.

T E N D E R F A S E
Een aanbestedingstraject kan veel van uw organisatie 
vragen. Onze experts ondersteunen u daar waar er 
gebrek aan capaciteit, relevantie kennis, tijd en ervaring 
is. Wij brengen complexe vraagstukken terug tot de 
kern en signaleren kansen en (on)mogelijkheden waar 
niemand anders ze ziet. Ook stellen wij onze netwerk 
van leveranciers en dienstverleners tot uw beschikking 
om te komen tot een juiste prijsvorming. R E A L I S A T I E

Voor de realisatie van uw projecten beschikken wij over 
een grote groep (storings)monteurs, uitvoerders  TTI, 
uitvoerders voor het buitengebied en projectleiders 
die wij voor u kunnen inzetten om elk project tot een 
succes te maken. Ook bieden we ondersteuning in het 
kernteam van een projectorganisatie. Wij kunnen voor 
u processen opzetten en beheren en u ondersteunen 
in de werkvoorbereiding en contractmanagement.

O N S  N E T W E R K
Wij werken samen met gerenomeerde bedrijven in 
de infratechniek voor de realisatie van onze eigen 
projecten. De ervaring die wij hierin hebben opgedaan 
stellen wij ook tot uw beschikking. Dit bespaart niet

alleen tijd en geld, maar vermindert ook het risico op
ondermaats werk. Ons netwerk bestaat niet alleen 
uit dienstverleners als asfalteerders, maar ook uit 
leveranciers van detectielussen, verkeersmaatregelen, 
straatmeubilair etcetera.


