
Kwakman Afbouw
& BPZ groep 
Samen steeds
beter worden



Twee ambitieuze en 

innovatieve spelers op de 

markt die vooruitzien en 

hetzelfde doel nastreven: 

Beter worden in je vak.

De enige manier 

van écht efficiënt 

werken in de bouw

 is samenwerken.

Het ZORGPLUS schuifdeurconcept van 

BPZ is een vederlicht bedienbaar 

schuifdeursysteem, geschikt voor 

toepassing in zorggerelateerde 

projecten. Met een hoogwaardig 

productlijn, betrouwbare partners, 

acceptabele prijzen en uitstekende 

garantievoorwaarden heeft BPZ een 

groeiend marktaandeel in deze markt 

weten te verwerven. 

l    Twee bedrijven met kennis van 

zaken op het gebied van zowel 

droge afbouw als het complete 

deurentraject;

l    Financieel gezonde 

ondernemingen, met een 

gezonde bedrijfsstructuur;

l    Plat georganiseerde 

familiebedrijven met beide een 

doorpakkersmentaliteit;

l    Beide gericht op hun 

eigen discipline, zonder de 

samenwerking uit het oog te 

verliezen;

l    Optimale afstemming tussen 

wand, kozijn, deur en hang- en 

sluitwerk;

l    Minder kans op faalkosten 

door perfecte onderlinge 

samenwerking;

l    Vooruitlopende kwaliteit van  

2 ondernemingen, 

samengevoegd in één 

bouwteamverband;

l    Scherpst mogelijke prijsstelling 

doordat beide partijen apart 

factureren;

l    Vooroplopend in de nieuwste 

ontwikkelingen en altijd bereid 

om te leren.

De voordelen van het gezamenlijke Wall&Door concept

Cityliving Student Hotel - Amsterdam

Meander Medisch Centrum - Amersfoort

RAI Amtrium - Amsterdam

Een functioneel geheel

De meerwaarde van een wand 

en (schuif)deur ontstaat pas als zij 

samengevoegd worden tot één 

functioneel werkend geheel. Niet 

verwonderlijk dus dat Kwakman 

Afbouw en BPZ/Zorgplus elkaar vaak 

tegenkomen én samenwerken op 

bouwprojecten; twee afzonderlijke 

specialiteiten die onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn.

Naadloos samenwerken

Niet alleen de producten maar ook 

werkwijze en bedrijfscultuur sluiten 

naadloos op elkaar aan. Precies zoals 

we het graag terug zien in de praktijk. 

Naadloos in planning en afwerking 

zonder dat je ziet dat er twee afzon-

derlijke partijen aan het werk zijn 

geweest. Kwakman en BPZ/Zorgplus 

weten wat zij van elkaar kunnen en 

mogen verwachten. 

Samen beter worden

Twee ambitieuze en innovatieve 

spelers op de markt die vooruitzien, 

elkaar begrijpen en hetzelfde doel 

nastreven, nl. beter worden in je 

vak, in kennis, processen, ervaring 

en als organisatie. En tenslotte 

die kennis en kunde delen zodat 

we samen een positieve bijdrage 

kunnen leveren aan de ontwikkeling 

en realisering van betere gebouwen. 

De enige manier van efficiënt werken in de 

bouw is samenwerken. Procesoptimalisatie en 

faalkostenreductie zijn populaire termen maar er 

daadwerkelijk resultaat mee boeken is iets heel anders. 

Kwakman Afbouw en BPZ/Zorgplus investeren beide al 

jaren in informatie- en procesontwikkelingen.  

Een intensieve samenwerking is op handen. 

Beide familiebedrijven blijven opereren onder hun 

eigen naam en gedachtegoed. Met de mogelijkheden 

van een intensieve samenwerking in zowel verkoop als 

uitvoering zal de overall-eindkwaliteit geoptimaliseerd 

kunnen worden. Hét bewijs dat het opzetten van het 

juiste bouwteam kan leiden tot de beste resultaten.  

Het Wall&Door concept voorziet in deze behoefte!

Nationaal Militair Museum - Soest



Gezamenlijk gaan wij graag de uitdaging met u aan 

Door gezamenlijk (en toch afzonderlijk) op te trekken in de markt combineert u als aannemer het beste van  

2 werelden. Ieder met zijn eigen specialisme, maar toch zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Kwakman als voorop- 

lopende speler op het gebied van droge afbouwsystemen, BPZ als unieke totaalpartner op het gebied van (binnen)

deuren en hang- en sluitwerk.

Helder en klaar in afbouw

Kwakman Afbouw ontwerpt, levert en plaatst droge 

binnenafbouwoplossingen voor (middel)grote bouw- en 

verbouwprojecten. Dat doen wij op hoog professioneel 

niveau. Wij adviseren, organiseren en coöpereren binnen 

bouwteams met daadkracht en creativiteit. Wij houden 

het graag simpel voor de klant. Helder en klaar.

Wij denken deur

BPZ levert en monteert binnendeursystemen, kozijnen en 

compleet hang- en sluitwerk. BPZ maakt het de aannemer 

mogelijk de regie van de volledige uitwerking van het hang- 

en sluitwerk uit handen te geven. De aannemer kan zich zo 

op zijn kerntaken blijven richten. Van werkvoorbereider tot 

het laatste patentboutje, wij zijn uw partner!

Kwakman Afbouw Volendam BV

Hyacintenstraat 38

1131 HW Volendam

Postbus 59

1130 AB Volendam

BPZ Groep/Zorgplus

Onlandweg 9

9482 TC Tynaarlo

Postbus 20

9480 AA Vries

Telefoon: (0592)-544114

Fax: (0592)-544085

E-mail: info@bpz.nl

Website: www.bpz.nl

Telefoon (0299)-374268

Fax (0299)-372384

E-mail: info@kwakmanafbouw.nl

Website: www.kwakmanafbouw.nl

GND III CERTIFICAAT

Door te kiezen voor het Wall&Door concept kunnen wij 

het GND III certificaat afgeven. Het kozijn, de deur en 

deurblad wordt daardoor (gecertificeerd) geplaatst en 

voldoet daarmee conform de gevraagde testrapporten.

6 JAAR PROJECTGARANTIE

Door te kiezen voor het Wall&Door concept bent u 

verzekerd van een gecombineerde projectgarantie van 

6 jaar. De optimale integratie wordt daardoor bezegeld 

met een extra garantie!


