GLAS VAN VEEN B.V.
Finse Golf 14
3446 CK Woerden
Telefoon 0348 43 77 77
info@glasvanveen.com
www.glasvanveen.com

GLAS VAN VEEN B.V. is specialist in leveren en plaatsen van beglazing
Glas Van Veen is al 40 jaar een sterk en betrouwbaar glasbedrijf. Wij zijn leverancier, plaatsingsbedrijf en
kenniscentrum voor alle glasprojecten. Onze onafhankelijkheid waarborgt de juiste glasoplossing en prijs.
Wij bedienen vanuit ons nieuwe professionele glaspand te Woerden de gehele Randstad.

Onze producten en diensten
• Glasmontage nieuwbouw
• Glas(de)montage renovatie, transformatie & restauratie
• Voorraadhoudende glasgroothandel
• Glasbewerking
• Brandwerend glas | Veiligheidsglas
• Monumentaal glas | Kitapplicaties
• Interieurglas | Constructief glas
• Praktisch kenniscentrum
Onze kenmerken
• Kennis gedragen en klantgeoriënteerde no-nonsense cultuur
• Afspraak is afspraak
• Vakkundig “eigen” team gecertificeerde glaszetters en glasmonteurs
Waarom werken als onderaannemer voor Glas Van Veen
• Continue werkaanbod voor nieuwbouw, transformatie en renovatieprojecten
• Afwisselend werk met regelmatig speciale glastoepassingen
• Jarenlange ervaring met ingehuurd vakkundig personeel
• Ervaren nauw betrokken projectleiders met duidelijke “hands on” communicatie
• Samenwerking met wederzijdse afspraken wordt per periode of per project vastgelegd
• Meedenken bij uitvoering wordt zeer gewaardeerd
• Onafhankelijke inkoop geeft borging van juiste glas(plaats)toepassing
• Snelle afhandeling van facturen en betalingen
• Werkgebied in hele Randstad; goede woon/werk afstemming mogelijk
• Professioneel eigen plaatsingsmaterieel en transport
• Overzichtelijk professioneel bedrijfspand met veilige laad- en losfaciliteiten
• Ruime voorraad glas en plaatsingsmateriaal
• Frisse en professionele bedrijfskleding wordt beschikbaar gesteld
• Praktisch kenniscentrum en dus technische support
• VCA gecertificeerd
• Lid van GBO Bouwend Nederland Vakgroep GLAS
• CO2 gecertificeerd
( CO2• prestatieladder
niveau 3)
GLASMONTAGE
• GLASGROOTHANDEL
SPECIAAL GLAS
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Op al onze transakties zijn van toepassing onze Algemene
Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Utrecht. Deze zijn te downloaden van onze website
www.glasvanveen.com

