OUTBV

LOON- EN VERHUURBEDRIJF

BODEMSANERING
OPENBAAR GROEN
G R O N D - , W E G - E N WAT E R B O U W
S P O R T E N R E C R E AT I E

Grond-, wegen waterbouw
Out BV heeft reeds jarenlang ervaring met zowel
kleine als grote projecten in de grond-, weg- en
waterbouw (G.W.W.). Van deelprojecten tot de volledige uitvoering van het totale project, Out BV kan
dit voor u verzorgen. Het ontzorgen van de opdrachtgever staat hoog in het vaandel bij Out BV.

Baggerwerken
Als speciaal onderdeel van de GWW heeft
Out BV baggerwerken in het takenpakket.
Zowel het uitbaggeren van de watergangen,
als het vloeistofdichte vervoer van de baggerspecie behoort tot de mogelijkheden.

Bodemsanering
Out BV is bevoegd voor het uitvoeren van
(water)bodemsaneringen volgens BRL SIKB
7000, protocol 7001. Met voor saneringen
bevoegde werknemers en geschikt materieel
wordt een saneringsproject van A tot Z voor
u uitgevoerd.

Bakker dé Houthandel
uw partner in hout!
Bestel makkelijk en snel op:

www.bakkerdehouthandel.nl

Veekro Bedrijfswagens
Bollenmarkt 11
1681 PJ Zwaagdijk
veekro@euronet.nl
0228-562528
Verkoop Duncan Kavelaar 0653996007

IVECO DEALER VOOR WESTFRIESLAND EN OMSTREKEN

‘Onze kracht is onze
brede inzetbaarheid. Nooit geen
nee, altijd ja.’
Het Noord-Hollandse Out BV, van
oorsprong een agrarisch loonbedrijf, is een uitstekende partner voor
al uw grond- en groenwerkzaamheden. Out BV kenmerkt zich door hun
hardwerkende mentaliteit en brede
inzetbaarheid. Naast de twee eigenaren, Co Out en Jos Out, is er een
vaste kern van ca. 40 medewerkers
in dienst. Stuk voor stuk vakkrachten met een goede theoretische
basis, aangevuld met de benodigde praktijkervaring, die hun vak
verstaan. ‘Onze kracht is echt onze
brede inzetbaarheid. En wij zijn
oplossingsgericht. Nooit geen nee,
altijd ja,’ aldus Co Out.

Openbaar groen,
berm- en slootonderhoud
Out BV verzorgt al jaren het berm- en slootonderhoud voor particulieren, agrariërs en
overheden. Voor deze werkzaamheden heeft
Out BV een scala aan machines. Van groot tot
klein, elke klus kan worden geklaard door de
mensen van Out BV.
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Ook manegebodems behoren tot een specialisme van Out BV. Zowel buiten als overdekt
kunnen we uw rijbodem aanleggen.
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Leica Machinebesturing
Vertrouwen is goed.
Controle is beter.

loon - en verhuurbedrijf

Out BV: uw
oplossingsgerichte
dienstverlener

SCHONER MILIEU

Out BV houdt zich ook bewust bezig met een schoner
milieu. Door middel van de CO2-prestatieladder waarbij de uitstoot in kaart wordt gebracht, worden doelstellingen gemaakt om de uitstoot te verminderen.
CERTIFICERING

VCA**
ISO 9001
BRL SIKB 7000
CO2 Prestatieladder niveau 3

Out B.V.
Nieuwmarkt 4
1681 NP
Zwaagdijk
Tel.: 0228 - 56 36 80
Fax: 0228 - 56 48 40
E-mail: info@outbv.nl

www.outbv.nl

Uw partner voor het
complete werkproces!
Flexibele oplossingen zijn de
sleutel naar succes in elk project.
U vindt bij Leica Geosystems alles
onder één dak, flexibele en
robuuste oplossingen voor werken
in de lastigste omstandigheden,
nat of droog, weer of geen weer.
Dus één leverancier voor al uw
uitdagingen en één aanspreekpunt
voor uw bedrijf.
Leica Geosystems, uw leverancier
voor onder andere:
Machinebesturing oplossingen
voor alle machines.
Groot assortiment GPS, Total
Stations en waterpasapparatuur
Roterende- en lijnlasers
Software toegespitst op uw
werkzaamheden
Helder advies, uitstekende
installatie, support en service
en duidelijke training
Leica Geosystems B.V.
088 00 18 000 | Wateringen | Nederland
customercare.nl@leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.nl
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Out BV is een gerenommeerd bedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in grond- en groenwerkzaamheden.
Out BV, al sinds 1956 een familiebedrijf, is begonnen
als agrarisch loonbedrijf en heeft in de loop der jaren
de activiteiten uitgebreid in de grond- en groensector.
De werkzaamheden worden uitgevoerd voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals provincies, gemeenten,
waterschappen, projectontwikkelaars en particulieren. Voor de uitvoering van de werkzaamheden
beschikt Out BV over een zeer uitgebreid en modern
machinepark. Naast een Leica 3D GPS, heeft Out BV
ook de beschikking over diverse kippers, rupskranen,
mini- en midikranen, trekkers, shovels, diepladers en
vrachtauto’s.

