
Met hoeveel m2 mogen we uw 
onderneming groter maken?

Solide kelderbouw creëert nieuwe  
mogelijkheden onder elk bestaand pand.
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Ruimte is schaars
Dat geldt zeker voor onze historische binnensteden, waar 

zich door de eeuwen heen steeds weer nieuwe onderne-

mers hebben gevestigd. Van winkeliers en handelaren tot  

architecten en advocaten. Ondernemers, die bewust 

kozen voor de mooie locatie, de centrale ligging en de na-

bijheid van een grote klantenkring. Succesvolle onderne- 

mers, die vaak al snel uit hun pand groeiden en zich noodge- 

dwongen elders moesten vestigen. Ruimer Werken geeft 

ruimte aan al uw goede ideeën met een volwaardige ver-

dieping onder uw bestaande (of nieuwe) pand. 

Mogelijkheden zijn legio
Bent u ook zo’n succesvolle ondernemer? Dan is verhui-

zen niet nodig. Of u nu in de binnenstad werkt of op een 

bedrijventerrein: Ruimer Werken kan een complete extra 

verdieping onder uw pand realiseren, met natuurlijk dag- 

licht en ventilatie. Zo behoudt u uw locatie, voorkomt 

u een dure verhuizing en investeert u in uw bestaande 

pand. Een pand dat u, als u wilt, helemaal opnieuw in 

kunt delen. Met extra winkelruimte, meer opslagruimte, 

een mooie personeelsruimte of een volwaardige prak-

tijkruimte: de mogelijkheden zijn legio. 

Ruimer Werken geeft ruimte aan al uw 

goede ideeën met een volwaardige 

verdieping onder uw bestaande (of 

nieuwe) pand. Compleet met daglicht, 

ventilatie en nieuwe mogelijkheden.

Eerst brengen wij uw wensen en mogelijkheden in 

beeld. Als u net zo enthousiast bent als wij, kunnen 

we een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Zo weet u 

wat er kan en wat het kost.
1.

Wensen en mogelijkheden
Dan volgen geo-technisch onderzoek en metingen, 

het aanvragen van de vergunningen en het con-

structiewerk. Geen zorg, u heeft steeds te maken 

met één aanspreekpunt: Ruimer Werken.
2.

Onderzoek en vergunningen
Tijd om echt aan de slag te gaan. Samen met u 

stellen we een plan van aanpak op en Ruimer 

Werken verzorgt het gehele proces. En u? U kunt 

intussen gewoon doorgaan met uw onderneming.
3.

Aan de slag
Het meeste werk is (na gemiddeld 10 werkweken) 

achter de rug. Samen met u controleren we de 

werkzaamheden en ook de afbouw kunnen wij 

verzorgen. Tijd voor champagne dus!
4.

Oplevering en afbouw

Veertig jaar ervaring
Als gespecialiseerd projectbureau nemen wij het gehele 

traject voor u in handen. Van het ontwerp en de vergun-

ningsaanvraag tot aan de feestelijke ingebruikname: u 

heeft er geen omkijken naar. Ruimer Werken is ontstaan 

uit Hadek Beton- en Vlechtwerken BV en maakt zo ge-

bruik van meer dan veertig jaar ervaring in ondergronds 

bouwen en funderingsherstel. Met onze expertise en 

partners kunnen wij elk project voor u realiseren, van een 

kleine kelder in de binnenstad tot en met een extra ver-

dieping onder een grootwarenhuis.  

Verantwoorde investering
Met hoeveel vierkante meters kunnen wij uw onderne-

ming groter maken? De kosten van een casco kelder (excl. 

afbouw en BTW) bedragen voor 50 tot 100 m2 ca. € 2.000,- 

per vierkante meter. Voor meer indicatieprijzen kunt u altijd 

contact met ons opnemen. Na de oplevering kunnen wij 

ook de afbouw volledig voor u realiseren. Met de huidige 

(huur-)prijzen is het bouwen van een volwaardige kelder 

dus een uitstekende investering. Bovendien werkt een ex-

tra verdieping voor uw hele pand energiebesparend: het 

wordt ‘s zomers minder warm en ‘s winters minder koud. 

Ruimer Werken geeft ruimte 
aan succesvolle ondernemers 

Onderkeldering geeft meer  
ruimte & mogelijkheden


