DE BIJZONDERE BETONBELOFTE AAN U

U bent op zoek naar een partner die u steenharde garanties biedt, maar die uw project tegelijkertijd ook met
hart en ziel waarmaakt. Die kwaliteit koppelt aan de juiste waarden, met het oog op 100% tevredenheid.
Bij Jos Eerdekens Betonvloeren gieten we onze unieke visie mee in beton. Zo is onze Bijzondere Betonbelofte voor
eeuwig en onlosmakelijk verbonden aan volgende tien garanties.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK

CONCRETE VEILIGHEIDSGARANTIES

Wij doen niet mee aan kleine lettertjes, maar zorgen vanaf
het begin voor duidelijke onderlinge afspraken. We blijven
trouw aan die afspraken en houden ons strikt aan de timing.

No safety, no party. De eerste liters beton vloeien pas nadat
de veiligheid van het werfpersoneel gegarandeerd is. Een
geruststelling voor werkman, klant en opdrachtgever.

GRONDIGE WERFOPVOLGING

KLARE TAAL

Zowel voor, tijdens als na de werken voeren we uitgebreide
controles uit ter plaatse – inclusief bezoekrapport – en
sturen we bij waar nodig.

Op het bureau, op de werf of aan de telefoon: alle
communicatie verloopt op een openhartige en eerlijke
manier, in het Nederlands. Zodat iedereen op elk moment
perfect op de hoogte is.

VERGROOTGLAS OP STERKTE

ECHTE (!) SLIJTLAAG

De sterkte van het beton bepaalt de kwaliteit van uw vloer.
We stellen de strengste eisen aan de betonleverancier én
controleren alles driedubbel, zowel op vlak van druksterkte,
wapening, uitharding als moment van inzagen. En dat van
berekening tot plaatsing.

Velen zeggen het, maar weinigen verwerken ook écht een
slijtlaag in hun beton. U kunt op beide oren slapen. Dankzij
de aanwezige slijtlaag in ons beton is uw betonvloer extra
slijtvast.

EXTREEM VLAK, EXTREEM VAKMANSCHAP

KAARSRECHTE ZAAGLIJNEN

Een standaardafwijking van 9 mm? Uw betonvloer verdient
beter. Schrijf gerust op: met een afwijking van amper 3 mm
gieten we een ongezien vlakke vloerafwerking. En dat zonder
dure machines, maar met pure vakkennis.

Hoe properder de zaaglijnen, hoe strakker de voeg en
hoe mooier het eindresultaat. U mag rekenen op tijdig en
technisch perfect uitgevoerde zaaglijnen.

SCHEURTJE? KOSTELOOS BIJGEWERKT!

PROPERE WERF

Ontdekt u kort na de plaatsing toch een scheur die buiten
de marges valt? Dan komen we deze kosteloos opvullen.

Is de laatste vierkante meter afgewerkt? Dan zetten we onze
kwaliteitsstempel in de vloer, als bewijs van onze Bijzondere
Betonbelofte. Daarna laten we uw werf kraaknet achter. De
eerste reiniging is trouwens volledig op onze kosten.

