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<h4><span style="color: #ff6600;">Een aannemer met visie! <br /></span></h4> <p
style="text-align: justify;">Infradijk is werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw,
milieutechniek, cultuurtechniek, kunstwerken en leidingwerken. De onderneming werkt met
deskundig personeel, zowel wat betreft de werkvoorbereiding, de uitvoering als de
kwaliteitsbewaking. Dit betekent, dat wij garant staan voor de meest effici�te aanpak en
optimale controle van de meest uiteenlopende infrastructurele projecten en onderhoudswerken.
Tevens houdt zij zich ook bezig met projectmanagement.</p> <p style="text-align: justify;">De
onderneming Infradijk houd zich bezig met alle disciplines op het gebied van infrastructuur en
voldoet aan de eisen in de NEN-EN-ISO 9001-2008 en VGM CHECKLIST AANNEMERS,
VCA** 2008/05.<br />Tevens is Infradijk sinds maart 2008 een erkend leerbedrijf.</p> <p
style="text-align: justify;">Om in te spelen op wensen van zowel publieke als private
opdrachtgevers beschikt Infradijk over de knowhow en de ervaring om het hele traject van
projectontwikkeling, projectmanagement tot en met de uitvoering, kostenconcurrerend te
kunnen realiseren. Een bijkomend groot voordeel voor de opdrachtgever is, dat zij met maar �n
partij te maken heeft.<br />Infradijk is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het
ontwerp, tot en met de oplevering, te realiseren binnen het re�e beschikbare budget en het
afgesproken tijdpad.<br />Infradijk is de spreekbuis tussen opdrachtgever en alle instanties,
welke te maken hebben met het te bewandelen traject.<br /><br /></p> <ul style="text-align:
justify;"> <li>U als opdrachtgever kunt gebruik maken van deze knowhow.</li> <li>Het
civieltechnische ontwerp, waarbij wij u kunnen adviseren.</li> <li>U kunt het ontwerp door ons
laten maken. Uw pakket van eisen (wensen), gecombineerd met de technische en constructieve
mogelijkheden, welke getoetst worden aan de geldende voorschriften, zullen leiden tot een
verantwoord ontwerp, inclusief het maken van bestek en de bijbehorende tekeningen, waarbij
het beschikbare budget niet uit het oog verloren wordt.</li> <li>Het verzorgen van de eventueel
benodigde vergunningen.</li> <li>Het begeleiden van het in uitvoering zijnde werk.</li> <li>De
uitvoering van het infrastructurele werk.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br />Voor alle
hierboven genoemde disciplines kunt u gebruik maken van Infradijk, echter ook voor
afzonderlijke onderdelen van het traject zijn wij beschikbaar.<br /><br /></p>

1/1

