Aannemersbedrijf
RASENBERG TERHEIJDEN
Bouw en vertrouw op onze
VAKMANSCHAP EN
BETROKKENHEID
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op; we kunnen u
vrijblijvend informeren en adviseren.

Bel of mail ons, of maak een afspraak voor een
persoonlijk gesprek. U bent van harte welkom.

U kunt natuurlijk ook eerst een kijkje op onze
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website nemen: www.rasenberg-terheijden.nl.

Totaalaanbod van een
PROFESSIONELE AANNEMER
Rasenberg is een middelgroot aannemersbedrijf met enthousiaste medewerkers. Een bedrijf dat voor u het
verschil maakt omdat we met onze
dienstverlening nét even verdergaan.
Omdat we zeer flexibel werken en
daardoor op de juiste plaats en de juiste
tijd in actie kunnen komen. Maar ook
omdat we vakmensen van alle mogelijke
disciplines zelf in huis hebben.

Veelzijdig
VAKKUNDIG

Wij bieden u de volgende diensten aan:
• nieuwbouw
• renovatie
• groot en dagelijks onderhoud
• alle voorkomende werkzaamheden aan uw eigen woning
• medische aanpassingen
• inbraakpreventie
• gecertificeerde asbestverwijdering
• eigen machinale timmerwerkplaats

Aannemersbedrijf
Fa. P. Rasenberg

Bredaseweg 7
4844 CK Terheijden NL
Postbus 15
4844 ZG Terheijden NL

Aangesloten bij
Bouwend Nederland
VVTB

T
F
E
I

Certificaten
NEN en ISO 9001
VCA**
Asbestverwijdering SC530

076 593 10 50
076 593 10 52
info@rasenberg-terheijden.nl
www.rasenberg-terheijden.nl

Aannemersbedrijf
RASENBERG TERHEIJDEN
Fa. P. Rasenberg in Terheijden is een echt
familiebedrijf met gemotiveerde medewerkers.
De eerste steen van het aannemersbedrijf werd
al in 1933 gelegd, als basis voor een succesvolle

Vertrouw op onze expertise

onderneming. Inmiddels is de derde generatie

Wij kunnen alles tot in detail voor u regelen

dé aangewezen partner waar u als klant op
kunt bouwen.

Ervaren vakmensen

Voor elke vorm van

Ook verantwoord

Experts bij bouwprojecten

Met gegarandeerde
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RENOVATIE EN ONDERHOUD

ASBEST VERWIJDEREN

Rasenberg levert een belangrijke, betrouwbare bijdrage aan renovatie,

KWALITEIT EN
VEILIGHEID

De restauratie, renovatie of het onderhoud van een pand is zo goed

Rasenberg is gecertificeerd voor het verwijderen
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