Vertel ons uw woonwensen en wij realiseren ze. Den
Hoed Aannemers heeft door de jaren heen een zeer
divers spectrum van complete nieuwbouwprojecten
gerealiseerd. Van woningen tot bedrijfspanden en
kantoren in allerlei bouwstijlen. Van traditioneel tot
modern.
Ook hebben wij de kennis en expertise in huis voor
aanbouwen, opbouwen en uitbreidingen van woningen en andere gebouwen, zoals multifunctionele
ruimtes en zorgcentra. U kunt ons benaderen voor
de hele planontwikkeling of inschakelen voor de uitvoering van de bouwplannen. Aan u de keus.

We geven u de ruimte
Verbouwing cultureel centrum - Berkenwoude [1]
Hier hebben we een grote ruimte gerealiseerd
met gebruik van een staalconstructie.
Nieuwbouw Kinderopvang Femke - Rijswijk [2]
Een zeer kleurrijk en vooruitstrevend gebouw
met een bijzondere overkapping met een Hydro
dakbedekking.
Verbouwing zorgcentrum - Bergambacht [3]
Een deel van dit zorgcentrum is ten behoeve van
leven in een nieuwe woonvorm. Tevens hebben
wij de kamers en badkamers aangepast aan de
eisen van deze tijd.

Functioneel op elk terrein
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Aanbouw woonhuis - Bergambacht [4]
Aan de achterzijde van deze 30-er jaren
woning is geheel in stijl een aanbouw
gerealiseerd.
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5 aanbouwen aan woonhuizen Koudekerk aan den Rijn [5]
Aan de achterzijde werden drie woonlagen (souterrain, begane grond en eerste
verdieping onder het dak) aangebouwd.

Aanbouw zorgcentrum Bergambacht [3]
Voor dit zorgcentrum bouwden wij een
nieuwe aanbouw.
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‘Kwaliteit in veelzijdigheid
is onze specialiteit’

[6]

Modern, traditioneel of ambachtelijk
Nieuwbouw woning met bedrijfsruimte Lekdijk in Ammerstol [6]
Hoogstaande bouw op een toplocatie aan de Lek.
Hier werd gebruik gemaakt van eigentijdse, moderne materialen, zoals teakhout en rvs.

Nieuwbouw boerderij - Nieuwerbrug

[7]

In deze nieuw gebouwde boerderij werd een
eiken gebintconstructie toegepast. Een onverge[5]

telijke klus voor onze medewerkers. Zij konden
hun kennis van oude bouwtechnieken hier volop
in kwijt.

Nieuwbouw woning - Sliedrecht [8]
Een voorbeeld van hoogwaardige nieuwbouw
op buitendijks terrein. Zelfs op deze krappe
bouwplaats konden we goed uit de voeten. Deze
woning is onder andere uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem.

Theehuis museum Simon van Gijn - Dordrecht [9]
Ambachtelijk vakwerk gecombineerd met moderne technieken. Ook hier speelden de medewerkers in onze werkplaats een grote rol bij de
[4]

vervaardiging.
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Degelijk, nuchter en met de blik op de toekomst
Den Hoed Aannemers BV is een middelgroot familiebedrijf dat is opgericht in 1935. Vanaf 2007 staat Gerard
den Hoed (derde generatie) aan het hoofd van het bedrijf.
Wij voeren een breed scala aan projecten uit. Hierbij ligt
de focus op nieuwbouw, verbouw en restauratie.
Verder richten wij ons op het onderhoud van panden, van
klein onderhoud tot meerjarengrootonderhoud. Als we
ons zelf zouden moeten omschrijven zeggen we: we zijn
degelijk, nuchter en met de blik op de toekomst. Kwaliteit in veelzijdigheid is onze specialiteit.
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