Over ons
De dagelijkse leiding van Hoekstra Bouw b.v. is in handen van Jack en Anja Hoekstra.
Bij ons werken 19 timmermannen, 1 werkvoorbereider en 1 calculator/werkvoorbereider.
Ons bedrijf is gevestigd in Noordhorn. Ons werkgebied bestrijkt voornamelijk de provincie
Groningen met af en toe een opdracht in Friesland en Drenthe.
Wij richten wij ons op de markt van nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie en
onderhoud. Voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers.
Wij hebben ruime ervaring in nieuwbouw woningen. Verder bestaan onze werkzaamheden
voor particuliere opdrachtgevers uit alle voorkomende verbouwingen in en rond de woning,
van kleine werkzaamheden tot een aanbouw. Tevens zijn we gespecialiseerd in
energiebesparende maatregelen.
Voor zakelijke opdrachtgevers verbouwen wij bijvoorbeeld winkels, restaurants en
zorginstellingen. Daarnaast voeren wij dagelijks en planmatig onderhoud, renovaties en
woningaanpassingen uit voor woningcorporaties en verengingen van eigenaren.
Wij zijn een veelzijdig aannemingsbedrijf met een goede reputatie; bekend om onze
uitstekende service, werkelijke betrokkenheid en klantgerichtheid.

Onze visie
Bouwen is vakmanschap, efficiëntie, duurzaamheid en niet te vergeten: oog hebben voor detail. Een
prachtig bouwwerk verliest alle glans als er geen aandacht is besteed aan de afwerking; 'de puntjes
op de i', dat is waar wij voor staan! Samen met onze allround vakmensen hechten wij veel waarde
aan de relatie en samenwerking met onze opdrachtgevers.
Kwaliteit
Hoekstra Bouw BV is ISO 9001 en VCA** gecertificeerd. Beide systemen worden regelmatig getoetst
en gecertificeerd wat inhoudt dat wij voldoen aan de eisen betreffende kwaliteit, veiligheid en
milieu. Daarnaast zijn wij aangesloten bij BouwGarant, deze stichting richt zich vooral op kwaliteit,
vakmanschap garantie en betrouwbaarheid.
Om een verbouwing, klein of groot, te laten slagen is er veel belang bij een goede samenwerking, een
vertrouwensband en vooral een goede communicatie tussen opdrachtgever en aannemer.

Nieuwe woning te Zuidhorn

Restauratie kerktoren te Zuidhorn

Nieuwe woning te Appingedam

Nieuwe woning te Onderdendam

