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• GARAGEDEUREN
• AANDRIJVINGEN
• DEUREN
• VOORDEUREN

Oosterstraat 8B, 9502 EC Stadskanaal • 0599 - 651 352 • www.hormann.nl

Oosterstraat 8B, 9502 EC Stadskanaal • 0599 - 651 352 • www.house-style.nl

“Voor een veilige en 
stijlvolle leefomgeving!”



5



7



9



11



13



15

Kraanverhuur 
 60 telescoopkranen 45 t/m 750 ton 
 40 mobiele torenkranen

Industriële verhuizing

Speciaal transport

Leverbetrouwbaarheid

24/7 bereikbaar

Flexibel en snel

Veelzijdig

www.schotvt.com 
 planning@schotvt.com

Centraal nummer 

 088-5424000

Groningen
Leeuwarden

Heerenveen

Kampen

Almere

Alkmaar

Amsterdam

Hoorn

IJmuiden

Alkmaar - Almere -  Amsterdam - Eemshaven - Groningen
Heerenveen - Hoorn - IJmuiden - Kampen - Leeuwarden 
www.schotvt.com

Eemshaven
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JL Metslewerken is gespecialiseerd in alle metselverbanden 

en lijmwerk. Voor het leveren van een zo hoog mogelijk 

kwaliteit denkt het metselbedrijf bij grote projecten graag in 

een begin stadium al mee over het metselwerk. Hierdoor kan 

het JL Metselwerken, in samenwerking met de aannemer, de 

opdrachtgever en architect zo goed mogelijk informeren over 

de mogelijkheden/moeilijkheden van het metselwerk.

JL METSELWERKEN DENKT 
GRAAG MET DE AANNEMER MEE

www.jlmetselwerkenbv.nl

www.baas-dekkingen.nl

EEN DAK GAAT LANG MEE 

ALS HET GOED WORDT GELEGD EN 

GEZORGD WORDT VOOR GOEDE AFWATERING
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 Met zo’n 300 verschillende verhuur 
machines hebben wij altijd een passende 
oplossing voor uw klus!

Bouw-, tuin-, en park 
machines / aggregaten / elektromotoren / 
tandwielkasten / compressoren / pompen 
enz. enz. 

 Bouw-, tuin-, en park machine / verf / pvc / installatie 
materiaal / ijzerwaren / elektrische en accu gereedschappen enz. enz.

21



22

Voor 13 uur besteld, morgen geleverd 48 afhaallocaties door heel Nederland Gratis bezorgd vanaf €450

Symon Spiersweg 17, 1506 RZ Zaandam | 075 653 6292 | info@pontmeyer.nl | www.pontmeyer.nl
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Slopen en saneren: niet alleen een einde, 
vooral een nieuw begin. Wij geven uw 
ambities en kansen de ruimte.
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Bouwservice Boonstra B.V
Voeg en restauratiebedrijf
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Totaalonderhoud
Regie op onderhoud van vastgoed; 
van schilderwerk en renovatie tot 

meerjaren onderhoudsplan

Tinnegieter 54, Stadskanaal  0599-322401  www.zandstra.nl

Vrijblijvend 
kennismaken?

Wilt u kennismaken, een 

ontvangen?

Bij ons staat kwaliteit en service 24 per dag  centraal. Wij werken zowel in het bin-
nenland als in het buitenland. Het 15000 m² bedrijf is bereikbaar voor de  industrie, 
aannemers , agrarische sector en particulieren.

Een kenmerk voor Pluim las- en constructie is dat wij graag en goed met de klant 
meedenken en samen tot een technische oplossing  omen. Tevens houden wij ons 
bezig met onderhoud,  reparatie en nieuwbouw. Henk Pluim Las- en Constructie-
bedrijf is een Kenteq erkend leerbedrijf en lid van VCA,  Koninklijke  metaalunie, SNS 

• Lasafdeling: staal, aluminium , RVS.

• Plaatwerk: zagen, knippen, ponsen, nibbelwerk, walzen en plasmawerk.

• Constructiewerk •    Onderhoudswerk

• Reparatiewerk  •    Inmeten op locatie

• Montage op locatie •    Tekenwerk

• Verhuur van o.a. hoogwerkers

Pluim las-en constructiebedrijf 
is een allround staalbedrijf

Haven Noord Zijde 8, Scheemda • 0598-395216 • info@pluimconstructiebedrijf.nl • www.henkpluim.nl 292929292929
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Zuiderdiep 65A, Nieuw Buinen  085-9020370  Info@datacomplete.nl  www.datacomplete.nl 

ZIT U VEILIG IN 
UW EIGEN HUIS? 

Energiebesparen     

Doe je met Sjabbens
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Drentse Poort 2, Nieuw-Buinen | 0599 61 34 27 | www.aalbers.com

#brengtEnergie..! - Aalbers is een zelfstandig familiebedrijf  en realiseert technische 
installaties in woningbouw- en utiliteits projecten. Aalbers is gespecialiseerd in innova-
tieve duurzame energie oplossingen.
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Isolaties

 info@rateringisolaties.nl  www.rateringisolaties.nl 0599 - 211900

Dakisolatie

Gevelisolatie

Vloerisolatie
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ONDERDEEL VAN

• KEUKENS

BADKAMERS

WOONVLOEREN

DEUREN 

INBOUWKASTEN

Consumenten / kopers willen graag keuze vrijheid 

in de afwerking van de keuken, badkamer,

woonvloeren, deuren en inbouwkasten voor hun 

nieuwe woning. Met ons UCASA concept

ontzorgen wij jou, de aannemer door dit koper 

keuze traject voor onze rekening te nemen.

Dit koper keuze traject kunnen we digitaal via ons 

projecten portal verzorgen en fysiek in onze

UCASA showrooms. Dit traject wordt centraal 

Hiermee kunnen we zowel de landelijk opererende 

als de regionale aannemers bedienen.

In de zes UCASA showrooms kan jouw klant, de 

koper, terecht voor hun nieuwe keuken, 

badkamer, woonvloer, deuren en inbouwkasten. 

Chic en Raw. Deze sluiten aan bij de huidige 

woontrends en maakt de reis voor de koper 

herkenbaar en eenvoudiger. 

BELEVING, PROFESSIONALITEIT, 
INNOVATIE EN KLANTGERICHTHEID

CHIC

RAW

DESIGN
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Uw Totaalinstallateur !



43www.ttab.nl info@ttab.nl 06-19173480
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    Elektra 
    Loodgieters
    Warmtepompen
    Airco

Go for Go-Install

Schoolstraat 114b, 9581 GE Musselkanaal • 06-40123406 • info@go-install.nl • www.go-install.nl 

DUURZAME TECHNIEK IS DE TOEKOMST 
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    VLECHTBEDRIJF
  PRUIS
Tel.: 06-135 389 22




