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INTRODUCTIE

VOORTMAN STEEL CONSTRUCTION

ONS DOEL
Complexe projecten realiseren met passie en veel werkplezier. Kortom: het resultaat moet goed zijn,
maar ook de weg ernaar toe. Optimale processen waarin iedere collega tot zijn of haar recht komt.
Waarin we elkaar versterken en beter maken. Het project staat altijd centraal en we werken dan ook
projectgestuurd. Fouten maken is niet erg, als we er met elkaar maar van leren. Durf te doen; alleen dan
kom je verder!
BETROUWBARE PARTNER
Als Voortman Steel Construction zijn wij een betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers en klanten.
We doen wat we beloven. Onze service eindigt dan ook niet zodra een project opgeleverd is: samen
met u evalueren we het gehele traject, om te zien op welke punten het een volgende keer nog beter kan
en om te garanderen dat u 100% tevreden bent. Ons doel is om met onze klanten een samenwerking
voor de lange termijn aan te gaan. Wij willen de partner zijn bij wie u voor een volgend project graag
terugkomt.
VOORTMAN STEEL GROUP
Voortman Steel Construction maakt deel uit van Voortman Steel Group, dat bestaat uit twee divisies
met elk hun eigen kracht en specialisme: de Machinery divisie en Construction divisie, met Voortman
Steel Machinery B.V. en Voortman Steel Construction B.V. als belangrijkste werkmaatschappijen. Lees
meer op www.voortmansteelgroup.com.

“WE ONTWERPEN, PRODUCEREN EN LEVEREN KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE PROJECTEN IN STAAL”

VOORTMAN

We ontwerpen, produceren en leveren kwalitatief hoogwaardige projecten in staal. Van engineering
tot en met montage: wij verzorgen uw project van ontwerp tot realisatie. Uitdagingen: daar houden
we van. Ingewikkelde constructies of bouwen op een lastige plek: waar andere bedrijven liever ‘nee’
zeggen, stijgt bij ons het enthousiasme en werken onze hersenen op volle kracht. Met onze nuchtere
insteek en ons motto ‘niets is onmogelijk’ gaan wij op zoek naar een oplossing. En als we die gevonden
hebben, zijn wij misschien wel net zo blij als de klant. Van de lastigste projecten een succes maken;
dat is in de loop der jaren een specialisme geworden.
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STAALBOUW

STAALBOUW
Wij willen een betrouwbare partner zijn voor onze opdrachtgevers en klanten. Zakendoen met
Voortman Steel Construction betekent dat u door ons geholpen wordt. Wij denken al vanaf de
pre-engineeringsfase van het project met u mee om samen tot de beste oplossing te komen. Met
constructieve samenwerking en duidelijke afstemming in het voortraject zorgen we ervoor dat u,
waar mogelijk, bespaart op de totale kosten van uw project.

Onze kracht ligt in grootschalige complexe projecten waarbij we maatwerk leveren. Onze toegevoegde
waarde is dat we al vanaf de pre-engineeringsfase van het project met u meedenken om samen tot de
beste oplossing te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat u door constructieve samenwerking en duidelijke
afstemming in het voortraject aanzienlijk kunt besparen op de totale kosten van uw project. Ook tijdens
het verdere verloop van een project houden we continu de vinger aan de pols.
Als Voortman Steel Construction zijn wij een betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers en klanten.
We doen wat we beloven. Onze service eindigt niet bij oplevering: samen met u evalueren we het project,
om te zien op welke punten het een volgende keer nog beter kan en om te garanderen dat u 100 procent
tevreden bent. Ons doel is een samenwerking voor de lange termijn. Wij willen de partner zijn bij wie u
voor een volgend project graag terugkomt!
MEER DAN EEN STAALBOUWER
Bij Voortman Steel Construction leveren we complete oplossingen. Naast staalconstructies leveren
en monteren we onder andere ook dak- en gevelbekleding, trappen, bordessen en hekwerken voor
utiliteitsgebouwen. Hiervoor werken we samen met leveranciers van hoogwaardige kwaliteitsproducten.
Met jarenlange ervaring in design and build projecten kijken we samen naar de beste oplossing, waarbij
uw wensen worden vervuld. Voortman Steel Construction kan het gehele traject, van ontwerp tot
oplevering, voor u verzorgen.

“ONZE KRACHT LIGT IN GROOTSCHALIGE COMPLEXE PROJECTEN
WAARBIJ WE MAATWERK LEVEREN”

ONZE MARKTEN

STERK, BETROUWBAAR EN VOORAANSTAAND
Voortman Steel Construction ontwerpt, produceert en levert kwalitatief hoogwaardige projecten in staal.
Onze staalconstructies worden in eigen huis geëngineerd en geproduceerd en door onze eigen teams
op locatie in binnen- en buitenland gemonteerd. Dankzij onze integrale aanpak waarbij we, waar nodig,
samenwerken met betrouwbare partners, kunnen wij uw project van a tot z uitvoeren.

ONZE MARKTEN

PROJECTEN
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STAALBOUW

VU - AMSTERDAM

DISTRIBUTIECENTRA - VENLO

EPO NEW MAIN - RIJSWIJK

DISTRIBUTIECENTRA - VENLO

ZALMHAVEN - ROTTERDAM

BEKIJK ALLE PROJECTEN OP: WWW.VSC.NL

ONZE MARKTEN

E & F PIER - SCHIPHOL

ONZE MARKTEN

INTRODUCTIE

13

INDUSTRIEBOUW

INDUSTRIEBOUW
In de loop van ons vijftigjarig bestaan hebben wij ruime ervaring opgedaan in de industriebouw.
Wij weten daarom als geen ander hoe belangrijk het is dat uw productieproces tijdens onze
werkzaamheden zo min mogelijk gehinderd wordt. Daarom stellen we ons flexibel op en zetten we
waar mogelijk graag een stap extra voor u als opdrachtgever. Wij doen steeds ons uiterste best om
onze afspraken op het gebied van planning en levering na te komen.

Wij realiseren projecten van engineering tot uitvoering in eigen beheer. Voor ieder project stellen we een
op maat gemaakt plan van aanpak op en brengen we kansen en risico’s in kaart. Wij richten het ontwerpen bouwproces zo efficiënt mogelijk in. Zo zorgen we ervoor dat het project gestroomlijnd verloopt, de
overlast beperkt blijft en uw productieproces zo min mogelijk gehinderd wordt.
Zoekt u een bouwpartner die u werk uit handen neemt? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Onze integrale aanpak maakt ons tot de ideale partner voor uw project. Wij leveren en monteren:
de staalconstructie, overig staal: trappen, bordessen, hekwerken, de gehele gebouwschil (dak- en
wandbekleding), prefab beton en voeren indien gewenst overige aan het project gerelateerde civiele
werkzaamheden uit.
Als Voortman Steel Construction willen we een betrouwbare partner zijn voor onze opdrachtgevers en
klanten. We doen wat we beloven. Onze service eindigt niet bij oplevering: samen met u evalueren we
het project, om te zien op welke punten het een volgende keer nog beter kan en om te garanderen dat
u 100% tevreden bent. Ons doel is een samenwerking voor de lange termijn aan te gaan. Wij willen de
partner zijn bij wie u voor een volgend project graag terugkomt!

“WIJ REALISEREN PROJECTEN VAN ENGINEERING
TOT UITVOERING IN EIGEN BEHEER.”

ONZE MARKTEN

STERK, BETROUWBAAR EN VOORAANSTAAND
Voortman Steel Construction realiseert kwalitatief hoogwaardige bouwprojecten voor de procesindustrie.
We bouwen zelfstandig voor industriële multinationals of in samenwerking met EPC-contractors of
aannemers. We realiseren in binnen- en buitenland projecten voor de (petro)chemische, farmaceutische
en de voedingsindustrie, in de afvalverbranding en op containerterminals.

ONZE MARKTEN
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INDUSTRIEBOUW

PROCESGEBOUW (NL)

CONTAINER TERMINALS (NL & BE)

PROCESGEBOUW (DE)

CONTAINER TERMINALS (MA)

BEDRIJFSGEBOUW (NL)

BEKIJK ALLE PROJECTEN OP: WWW.VSC.NL

ONZE MARKTEN

PROCESGEBOUW (BE)
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DESIGN AND BUILD

DESIGN AND BUILD

WE ONTZORGEN U VAN VERGUNNING TOT AAN SLEUTELOVERDRACHT
Als opdrachtgever profiteert u van onze expertise op het gebied van het bouwen van bedrijfspanden. U
weet het best wat uw bedrijf nodig heeft en dus is uw visie leidend. Samen kijken we naar uw primaire
proces, stellen een programma van eisen op en vertalen dit naar concrete bouwplannen. We onderzoeken
alle mogelijkheden voor een optimaal eindresultaat.
Bij het ontwerp van uw nieuwe bedrijfspand staan uw uitgangspunten centraal. Samen vertalen we deze
naar ons bouwconcept. In ons bouwsysteem zijn alle componenten van de nieuwbouw perfect op elkaar
afgestemd. Ook kunnen we u adviseren over duurzaamheid en energiebesparing. Het resultaat van onze
werkwijze is een herkenbaar, hoogwaardig pand, met een optimale indeling van de ruimtes.
Om u een indicatie te geven van de mogelijke bouwkosten van uw pand, hebben we een rekenen ontwerpprogramma ontwikkeld. In dit programma kunt u kiezen uit een aantal standaard
gebouwontwerpen en de grootte en gewenste faciliteiten selecteren. Het programma genereert
vervolgens een offerte met investeringsoverzicht.

“BIJ HET ONTWERP VAN UW NIEUWE BEDRIJFSPAND
STAAN UW UITGANGSPUNTEN CENTRAAL.”

ONZE MARKTEN

Bij een Design & Build project worden het ontwerp en de daadwerkelijke uitvoering gebundeld.
Voortman verzorgt het gehele bouwtraject voor u: van het aanvragen van de omgevingsvergunning
tot en met het sleutelklaar opleveren van uw bedrijfspand. We garanderen korte voorbereidingen,
vaste prijzen en een snelle bouwtijd. Wij zorgen ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij
hebben ruime ervaring op het gebied van Design & Build.

ONZE MARKTEN
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DESIGN AND BUILD

TSE FUELING - ENTER

EQIN - ROTTERDAM

SCHOLTEN - HAAKSBERGEN

VERMEULEN - OOSTERHOUT

ROLLEPAAL - DEDEMSVAART

BEKIJK ALLE PROJECTEN OP: WWW.VSC.NL

ONZE MARKTEN
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DIT IS VOORTMAN

OUR STRENGTH
Uitdagingen: daar houden we van. Ingewikkelde constructies of bouwen op een lastige plek: waar
andere bedrijven liever ‘nee’ zeggen, stijgt bij ons het enthousiasme en werken onze hersenen op
volle kracht. Met onze nuchtere insteek en ons motto ‘niets is onmogelijk’ gaan wij op zoek naar
een oplossing. En als we die gevonden hebben, zijn wij misschien wel net zo blij als de klant. Van de
lastigste projecten een succes maken; dat is in de loop der jaren een specialisme geworden.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke aandachtspunten, bij alles wat wij doen.
Wij streven voortdurend naar verbetering op deze kerngebieden. Alleen zo kunnen we blijvend de
kwaliteit leveren die onze klanten verwachten, staan voor de veiligheid van onze medewerkers en zorgen
dat onze impact op het milieu zo beperkt mogelijk is.

•

NEN-EN-ISO 9001

•
•

NEN-EN 1090-1 (CE-Markering), uitvoeringsklasse EXC1 t/m EXC4
NEN-EN-ISO 3834-2

VEILIGHEID
Al in de voorbereidingsfase van een project bepalen we eventuele risico’s op het gebied van veiligheid
en milieu en nemen we maatregelen om ze te beheersen. Hiervoor hebben we ons ‘Think Safe – Work
Safe’ programma ontwikkeld. Dit programma heeft als beeldmerk een logo dat staat voor de vakman
van Voortman die veilig werken, kwaliteit leveren en aandacht voor het milieu belangrijk vindt. Zo werken
wij, en dat doen we vanuit een positieve houding.
Op het gebied van veiligheid zijn wij gecertificeerd volgens: VCA Petrochemie.
DUURZAAMHEID
Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid waarde creëert voor ons bedrijf en de efficiency van ons werk
verbetert. Het helpt ons de relatie met onze opdrachtgevers en ketenpartners verder uit te bouwen en
talent aan te trekken en vast te houden. Op het gebied van duurzaamheid zijn wij gecertificeerd volgens:
NEN-EN-ISO 14001 & FSC-CoC.

“KWALITEIT, VEILIGHEID EN DUURZAAMHEID ZIJN VOOR ONS
BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN, BIJ ALLES WAT WIJ DOEN.”

ONZE KRACHT

KWALITEIT
De hoge automatiseringsgraad van onze productiefaciliteiten draagt in belangrijke mate bij aan de
kwaliteit van onze producten. Met ons bent u verzekerd van kwalitatieve en hoogwaardige producten en
diensten. Dit blijkt ook uit onze certificering volgens:
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CONTACT
HOOFDKANTOOR
VOORTMAN STEEL CONSTRUCTION B.V.
Postbus 83, 7460 AB Rijssen
Plaagslagen 16, 7463 PH Rijssen
Nederland
(t) +31 (0)548 539 020
(e) sales@vsc.nl
(w) www.vsc.nl/nl

VOLG ONS:
/Voortman_steel
/VoortmanSteelConstruction
/VoortmanSteelConstruction
/VoortmanSteelConstruction
/company/voortman-steel-construction

WILT U GRAAG IN CONTACT KOMEN?
Heeft u (service)vragen, opmerkingen of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met
ons op. Onze website: www.vsc.nl

CONTACT
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