Sterker met BouwGarant
Bouwbedrijven, klusbedrijven, ZZP’ers, aanbieders op internet; veel bedrijven verdringen elkaar om de gunst
van de klant. De keuze is reuze! Hoe zorgt u met uw bedrijf dat u zich onderscheidt van de massa?
Wij kunnen 10 redenen noemen om deelnemer van BouwGarant te worden. Maar uiteindelijk is voor iedere
ondernemer een sterke marktpositie doorslaggevend. Deelname aan BouwGarant levert werk op.

Meer markt met BouwGarant
•
•
•
•
•

U laat zien dat uw bedrijf over de juiste papieren beschikt en de zaken op orde heeft.
U kunt nu verzekerde garantie aanbieden. Steeds vaker een eis van geldverstrekkers.
U maakt deel uit van een sterk keurmerk. Ruim 70% van de Nederlanders kent BouwGarant.
U wordt gevonden op onze website met jaarlijks ruim 150.000 bezoekers.
U lift mee met de landelijke reclame campagne.

“Toen wij voor de
derde keer een klant
hadden die naar
BouwGarant vroeg,
zijn wij deelnemer
geworden.”

“Met BouwGarant
kan ik laten zien
dat wij onze zaken
op orde hebben.”

“Garanties geven
wordt steeds
belangrijker, met
BouwGarant kunnen
wij dat bieden.”

“Nu hoef ik de klant
niet meer uit te leggen
waarom ik geen
deelnemer ben”.

Wat vragen wij van u?

Niet ieder bedrijf kan deelnemer worden van BouwGarant. BouwGarant stelt een aantal eisen die variëren
van het beschikken over de juiste diploma’s en verzekeringen tot het juist vastleggen van meerwerk. Onze
eisen vindt u in onze beoordelingsrichtlijn op http://www.bouwgarant.nl/service/downloads
De kosten bedragen jaarlijks maximaal €820,- en bij inschrijving eenmalig €750,- (2017).

Snel deelnemer worden?

BouwGarant kent een schriftelijke toets en een toets bij u op het bedrijf. Stuur een mail met uw gegevens
naar info@bouwgarant.nl en wij zenden u direct de inschrijfformulieren.
Meer informatie vindt u op www.bouwgarant.nl/voor-aannemers. U kunt natuurlijk ook contact opnemen
met onze Servicedesk, bel 0900 224 2242.
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