7:30 uur

= kennismaking renovatiemedewerkers en uitleg werkwijze

7:40 uur

= afdekken looppaden

7:45 uur

= demontage installatieonderdelen

8:15 uur

= montage plug and play installatieonderdelen

10:00 uur

= montage achter-constructie (boorwerkzaamheden)

12:00 uur

= montage panelen en prefab modules inclusief sanitair

14:30 uur

= montage plafond

16:00 uur

= uitvlakken vloer

18:00 uur

= aanbrengen vinyl op de vloer

19:30 uur

= afkitten en badkamer gereed

1 2 U U R V E R W I J D E R D VA N J E N I E U W E B A D K A M E R
Woondiensten+
Woondiensten+ is een entiteit waarin aannemer en installateur op basis van gelijkwaardigheid de

Ons aanbod
2008

Badkamers in 12 werkdagen

krachten bundelen om de gezamenlijke dienstverlening op het gebied van onderhoud en renovatie



Een badkamer met een glimlach voor de klant.

verder te ontwikkelen en naar een hoger plan te tillen. De traditionele bedrijfskolom hebben we



Uitvoering van een standaard badkamer renovatie in één dag.

losgelaten. Sinds een jaar of vijf werken we in meerdere ketens samen, als ook in co-creatie om met



Een bewezen concept als gevolg van 5 jaar ontwikkelen en
ketensamenwerking horizontaal en verticaal.

onze klanten te komen tot vernieuwende en duurzame manieren van samenwerken. Wij staan ervoor
om onze klanten in brede zin te ontzorgen, door betere dienstverlening, hogere kwaliteit,
kostenreductie door procesoptimalisaties en oog voor duurzaamheid, MVO en vastgoedwaarde.

2009

Horizontale en verticale ketensamenwerking



Vraag gestuurd



Prijs vanaf € 5000,- excl. BTW.
* Indien gewenst overleggen wij graag een gedetailleerde begroting

Covalis ketenmanagement
Covalis is een netwerkorganisatie die programma's en trainingen aanbiedt om bedrijven en ketens
slimmer te laten werken.
Binnen het Covalis-netwerk werken echte vakexperts die ervoor zorgen dat bedrijven en hun ketens
beter functioneren. Covalis geeft bedrijven het inzicht, de kennis en het vermogen om te veranderen

Nieuwe badkamer in 1 dag, 12 uur



Via gezamenlijke doorontwikkeling naar een lager prijsniveau.



Een oplossing voor de standleidingen.



Een open innovatieve houding, ‘wij leren graag, niet alleen van,

Vanaf € 5000,- excl. BTW

maar ook aan en met anderen’.
2012

Badkamer in 6 werkdagen

en daarmee meer voor hun klanten te betekenen. De diensten van Covalis zijn er op gericht dat de
mensen kundiger worden en anders gaan acteren, waardoor de concurrentiepositie en de

Tevens blijven we werken aan de doorontwikkeling van zaken als :

Tevreden bewoners, minimale overlast

samenwerking binnen de ketens verbeteren.


De Nieuwe Wind

2014

Badkamers in 1 à 2 werkdagen

Een grondstofpaspoort, om te komen tot optimalisatie van de
circulariteit van de grondstoffen.



Circulair bouwen / inkopen.

De Nieuwe Wind zet haar krachtige expertise rondom bouwen, huren en wonen, voor en samen met



Ontzorgen zonder zorgen.

huurders in vanuit de liefde voor de volkshuisvesting.



Optimalisatie van de serie van één.

Waarom? Na heel wat jaren ervaring in klantbetrokken (management)functies bij woningcorporaties
zijn we van mening dat in huishoudens waar iedere euro telt, waar men soms niet verder kan kijken
dan een dag, laat staan een week, alle (geld)zorgen die bij een badkamerrenovatie komen kijken
zoveel mogelijk uit de weg genomen moeten worden.

2017

Badkamer in één werkdag

Woondiensten+
In Brabant, Zeeland en Zuid-Holland
www.wd-plus.nl
info@wd-plus.nl

Vraaggestuurd per woning

