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Aandacht
maakt het  
verschil.

Daarom hebben we bij SKN Bouw oog voor detail.  

Zo waarborgen wij de hoogste kwaliteit.  

Daarbij zorgen wij voor een optimale afstemming tussen onze 

werkzaamheden, uw behoeften en de omgeving waarin wij 

werken.  

 

Onze ervaren vakmensen nemen hun verantwoordelijkheid,  

zijn aanspreekbaar en denken graag met u mee.



sknbouw.nl

Aandacht
maakt het  
verschil.

...blijvend
resultaat.

Bij SKN Bouw staan uw wensen centraal. Niet alleen bij 

aanvang van uw bouw- of renovatieproject, maar ook tijdens 

de uitvoering, en zelfs nog lang daarna.  

Wij geloven namelijk in duurzaamheid. Dat geldt niet in de 

laatste plaats voor de relatie met onze opdrachtgevers. 

Zo werken wij op een prettige 

manier aan een...



Onze  
mensen...

... zijn betrokken en doen wat ze beloven.

Wij hebben een team van 25 vakspecialisten.  

Van calculatie, werkvoorbereiding tot 

uitvoering.  

Wij houden alles in één hand.  

Al onze medewerkers zijn gediplomeerd op  

hun vakgebied.



 

 

Verder hechten wij bij SKN Bouw belang aan de 

constante ontwikkeling van onze medewerkers.

Die zijn daarom altijd op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen in hun vakgebied.

Dit draagt bij aan de motivatie en het werkplezier 

van de mensen bij SKN Bouw.



Onze sectoren

Dankzij jarenlange ervaring 

in specifieke sectoren die een 

specialistische aanpak vereisen, werken 

wij op zo’n manier dat de dagelijkse gang 

van zaken binnen uw bedrijf of instelling 

hier nauwelijks hinder van ondervindt.  

 

Het enige dat opvalt is het eindresultaat!

“Jullie zijn 
onderscheidend  

in de kleine 
dingen”

Jan Dekker, 
projectmanager 
bij Accor Invest



“Het is erg mooi geworden en 
onze mensen hebben amper in 
de gaten gehad dat jullie bezig 
waren”

Ditte Smit, marketing manager 
BMN bouwmaterialen

Zorgsector
Scholen
Overheid
Productiebedrijven
Kantoren
Hotels en horeca
Architecten

Onze Sectoren
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www.skn-bouw.nl

Een zorginstelling vraagt om goed doordachte  

bouwplannen. SKN Bouw helpt de opdrachtgevers en  

architecten met het realiseren van duurzame en  

kwalitatief hoogstaande bouwoplossingen.  

Wij snappen dat bouwen binnen een zorgomgeving  

specifieke eisen stelt aan het bouwproces.

 

Binnen zorginstellingen is een praktische indeling,  

comfort en hygiëne van groot belang. Alles ingericht op 

verbetering van zorg, werkbaarheid, routing en efficiëntie. 

Zorgsector

Uw gebouw,  
onze zorg. 

Henk van Randwijk,  
directeur vastgoed van  
Fundis Vastgoed

“SKN Bouw is een betrokken  
organisatie en heeft bij 
uitvoering aandacht voor  
onze doelgroep”



www.skn-bouw.nl

SKN Bouw heeft veel ervaring met bouwen, 

verbouwen en onderhouden van scholen en 

onderwijsinstellingen. Wij zijn de specialist die een 

ontwerp vertaalt naar inspirerende, deugdelijke en 

veilige oplossingen voor de leer- en werkomgeving.  

 

Wij werken samen met verschillende specialisten, 

van architecten tot onderwijskundigen. Door het 

bundelen van kennis realiseren we maatwerk binnen 

elk type onderwijs. 

Scholen

SKN Bouw is thuis  
in het onderwijs.



Wij  weten als geen ander wat er komt kijken bij het 

uitvoeren van overheidsprojecten. 

Wij koppelen hoge kwaliteit aan de juiste prijs en 

hebben daarbij een duidelijke visie op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij werken 

met een duidelijke planning, waarbij we aangeven wat 

de impact van een project op de interne organisatie is.  

 

Onze medewerkers zijn voorzien van een VOG en 

voorzien van herkenbare en veilige werkkleding en 

persoonlijke beschermingsmiddelen. We schermen de 

bouwplaats af zodat werkzaamheden door kunnen 

gaan.

Overheid



Bij productiebedrijven renoveert en verbouwt SKN 

Bouw met de grootste zorg de vaak storingsgevoelige 

productieprocessen. Vooraf maakt SKN Bouw een plan 

dat garandeert dat de productie niet stagneert door 

achterstallig of verkeerd uitgevoerd onderhoud. Een goede 

voorbereiding en planning is hierbij essentieel. 

Wij onderscheiden ons door het meedenken om het verlies 

van productiecapaciteit te minimaliseren. We kunnen onze 

werkzaamheden uitvoeren in de avond, nacht of in het 

weekend. We realiseren een snelle oplevering, maar altijd 

veilig.  

Productie
bedrijven

Rein Rambaldo, designer en 
conceptbedenker van  

De Horeca Fabriek B.V.

“Remco Tuinenburg  
is de professor in  
het bedenken van  

oplossingen”



Een kantoorgebouw is meer dan functionaliteit en sfeer.  

Het laat zien waar een organisatie voor staat. SKN Bouw  

draagt met trots bij aan ergonomisch verantwoorde 

en inspirerende kantoren die het werkplezier en de 

werkprestaties van werknemers verhogen.

Wij werken voor grote en kleine bedrijven, overheid en 

zakelijke dienstverleners. Wij verzorgen het volledige 

onderhoud of renovatie. Op basis van een meerjarig 

onderhoudsplan zorgen wij voor het in een goede 

conditie houden van vastgoed. Door planmatig 

onderhoud behoud vastgoed zijn waarde en beschikken 

medewerkers over een goede werkplek.

Kantoren



De hospitality markt is voor SKN Bouw meer dan 

de traditionele horeca. Wij realiseren hospitality 

oplossingen van complete hotelinterieurs, de 

inrichting van restaurants, cafés tot coffeecorners. 

Wij zijn specialist in het turnkey opleveren van 

horecaoplossingen. 

Wij ontwerpen vanuit de behoefte die gebruikers in 

de horeca vragen. Wij helpen gasten een maximale 

beleving te geven waarbij wij letten op het 

gebruiksgemak en de duurzaamheid in gebruik. 

Elke dag dat een hotelkamer niet verhuurd kan 

worden of een restaurant gesloten is, verliest een 

onderneming geld. Een korte bouw- en inrichtingstijd 

is erg belangrijk. 

Hotels
en  horeca

“Jullie kracht is het menselijke 
contact en dat is zichtbaar in 
verschillende functies”

Jan Dekker, projectmanager  
bij Accor Invest



Wij worden geregeld ingeschakeld door architecten 

als deelnemer in het bouwteam voor de uitvoering van 

uitdagende projecten.  

Wij houden constant overzicht, zonder daarbij de details uit 

het oog te verliezen. Zodat er altijd één aanspreekpunt voor 

het gehele project is. 

Met onze ervaring in het op tijd en binnen budget realiseren 

van complexe trajecten zijn wij de bouwkundige specialist 

voor veel architecten. Wij zijn in staat om ontwerpen te 

vertalen naar praktisch en uitvoerbaar bouwplan. 

Architecten

SKN Bouw,  
uw betrouwbare  
partner voor renovatie en 
verbouwing. 



SKN Bouw,  
uw betrouwbare  
partner voor renovatie en 
verbouwing. 

sknbouw.nl



“Wanneer kwaliteit  
en flexibiliteit  
doorslaggevend zijn,  
bent u bij SKN Bouw aan  
het juiste adres!”

Ga naar www.sknbouw.nl  

en bekijk onze projecten


