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Geachte relatie,
De bouwvak- en schoolvakanties zijn ten einde, de scholen zijn in de tussentijd weer gestart en
iedereen heeft zijn dagelijkse werkzaamheden opgepakt. De meesten onder ons hebben
genoten van een welverdiende vakantie en zijn weer met een volle accu en frisse zin gestart
met het werk. Weer vooruit kijken naar kansen en zien wat de toekomst ons gaat brengen.
Het was voor ons een druk eerste halfjaar waarbij wij naast onze drukke
stofferingswerkzaamheden ook volop bezig zijn geweest met de verdere implementatie van
Korte projectstoffering. In zo’n proces loop je natuurlijk altijd tegen een aantal hobbels aan,
maar het is goed om te zien hoe wij binnen onze organisatie hiermee zijn omgegaan, dit verder
hebben ingevuld en vormgegeven. Wij hebben hiermee, met een hoop nieuwe vaste
opdrachtgevers, een stevige en goede gezonde basis gecreëerd voor de toekomst.
Binnen dit hele proces verliezen wij natuurlijk onze opdrachtgevers niet uit het oog met als doel
deze tot volle tevredenheid te blijven bedienen zoals de opdrachtgevers van ons gewend zijn.
In onze eerdere nieuwsbrieven hebben wij opdrachtgevers aan het woord gelaten.
Nu willen wij een aantal vaste partners die ons diensten uit handen nemen graag aan het woord
laten.
In deze nieuwsbrief staan Diba b.v. en Vunderink b.v. in de spotlights.
Fijne partners die dezelfde normen en waarden als G&S project hanteren en er net als G&S een
hoge kwaliteitsstandaard op nahouden.
Wij willen al onze relaties wederom bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de
prettige samenwerking om van ieder project een succes te maken!
Wij hebben na de vakantie de draad weer opgepakt en kijken met een tevreden gevoel en een
goed gevulde orderportefeuille uit naar de 2e helft van 2019.
Wij kijken ook vol verwachting uit naar de toekomst en de nieuwe uitdagingen die ons te
wachten staan. Samen met U!
Namens directie en personeel G&S project bv

Diba Groep - Dennis van der Sanden
Mijn naam is Dennis van der Sanden, nu 16 jaar werkzaam bij
DIBA groep (voorheen van der Ven Vloertechniek). De functie
die ik uitoefen bij DIBA is die van projectleider in de
kunststofvloeren waarbij ik verantwoordelijk ben voor een
aantal klanten waaronder G&S project en Korte
projectstoffering. Mijn taak is om een compleet project van A
tot Z te realiseren; van advies, offerte, uitvoering tot de factuur
aan toe. Dit doe ik uiteraard niet alleen maar in teamverband
met vloerleggers, een werkvoorbereider en een
binnendienstmedewerker.
Bij DIBA hebben we het doel om branchegericht
vloersystemen in de markt te zetten met een meerwaarde voor
de gebruikersruimte. Dat wil zeggen dat wij zo goed mogelijk
luisteren naar de mensen die op onze vloeren werken zodat
wij hier het systeem op kunnen aanpassen.
Wij hebben met G&S een hele fijne samenwerking en zijn in
de loop der jaren zeer goede partners geworden. Wij zijn een
aantal jaren geleden bij G&S begonnen met het uitvoeren van één vloertje en dit is nu
uitgegroeid tot dagelijks een aantal ploegen werkzaam voor G&S.
De relatie met G&S wordt als heel prettig ervaren op alle fronten van ons team.
Het fijne aan de samenwerking is dat G&S en Korte altijd kwaliteit zeer hoog in het vaandel
hebben staan en houden en dit ook is waar wij voor staan. Uiteraard zijn er in de praktijk wel
eens wat obstakels te overwinnen maar wij gaan er gezamenlijk altijd voor om zo snel mogelijk
tot de juiste oplossing te komen.
Een mooi voorbeeld uit onze samenwerking is het werk BASF (Bayer) in Nunhem waarbij de
klant Eric de Krijger benaderde om een rolcoatingvloer aan te brengen in de kratten wasplaats.
Na een bezoek te hebben gebracht aan het werk en goed naar de wensen van de
opdrachtgever te hebben geluisterd hebben wij de klant de gevraagde rolcoating afgeraden en
geadviseerd te kiezen voor een zogenaamd acrylaat gietvloer systeem met een korrel
ingestrooid voor de antislip.
De klant heeft ons advies opgevolgd waarna wij tot de uitvoering overgingen. Nu zijn we een
maand of 6 verder en de klant is zo tevreden over het geleverde werk dat de volgende opdracht
voor dit systeem bij G&S alweer binnen ligt.
Ik hoop dat we samen met G&S project en Korte in de toekomst nog veel mooie werken samen
uit zullen voeren.

Lucky Apple (Chinees: “rijk en geluk”) - Waalwijk
Recent, 4 september 2019, is het
wereldrestaurant Lucky Apple in Waalwijk
geopend.
Het restaurant is gevestigd in een pand met
een opvallende ronde vorm. Art2go
Interieurprojecten was verantwoordelijk voor
het ontwerp, de realisatie van het interieur en
de volledige bouwbegeleiding.
Het concept omvat verschillende
internationale keukens verdeeld over een
imposant buffet.
De bijna 600 zitplaatsen zijn voor een deel te vinden op een grote entresol waar de gasten een
mooi zicht hebben op de rest van het restaurant.
De gasten (er kunnen maximaal 430 gasten welkom worden geheten) zullen niet het gevoel
hebben dat zij bij elkaar op het bord kunnen kijken: het restaurant telt maar liefst 1800 vierkante
meter, verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping.
In het hart van het restaurant bevindt zich de keuken, de gasten zitten er in een cirkel omheen.
In de keuken worden traditionele Chinese gerechten bereid,
maar wordt ook de internationale keuken gepresenteerd. Denk aan sushi, taco's, couscous.
Wij hebben hier in opdracht van Art2go Interieurprojecten de vloer- en wandbekleding mogen
verzorgen. Een fijne samenwerking met een topresultaat.
100 m²
575 m²
100 m²
275 m²
15 m²

Troffelvloeren
PVC stroken/tegels IVC Moduleo 55, type Shades, Mystical en Ceppo
PVC stroken IVC Matrix, type Chrome
Projecttapijttegels IVC Metallic Path
Wandbekleding PVC tegels IVC Moduleo 55, type Shades

Ontwerp & realisatie:
Art2Go interieurprojecten
(https://art2gointerieurprojecten.nl/)
Foto’s: Sharman Media
(https://sharmanmedia.nl/)

Vunderink Projectzonwering BV - Danny Korsten
Sinds enkele jaren werken wij op zeer prettige wijze samen
met onze gewaardeerde partner G&S project uit Tilburg. In
2017 hebben wij de mogelijkheid gekregen ons te mogen
bewijzen en dat hebben wij met beide handen aangegrepen.
Inmiddels zijn we ruim 2 jaar en vele mooie gezamenlijke
projecten verder.
Wie zijn wij ?
Wij zijn Vunderink Projectzonwering BV uit Den Bosch. Al
sinds 2005 zijn wij actief als leverancier van binnen- en
buitenzonwering op de projectenmarkt. Wij onderscheiden ons
door het brede gamma aan producten en merken welke we
per project kunnen adviseren, leveren, inmeten en monteren.
Zo ontzorgen wij G&S project van A tot Z, ongeacht welke behoefte of budget de eindgebruiker
heeft op het gebied van zonwering en raamdecoratie.
Tijdens onze nog prille samenwerking heb ik al vele mooie referenties voorbij zien komen met
een fantastisch mooi eindresultaat. Persoonlijk vind ik (vanwege mijn affiniteit met voetbal) dat
het vernieuwen van de zonwering bij de KNVB in Zeist (meerdere panden) het meest in het oog
springt.
In mijn functie als projectleider bij Vunderink Projectzonwering ben ik samen met een van de
enthousiaste projectleiders van G&S van het begin tot het eind betrokken bij een project.
In het voortraject wordt met de opdrachtgever heel helder over onze samenwerking
gecommuniceerd, wat later in het traject zorgt voor heldere en snelle communicatielijnen. Deze
manier van samenwerken vergt een goede vertrouwensband van klant naar leverancier en
andersom. Ik mag vaststellen dat we hierin op de goede weg zijn! Wij presenteren ons dan ook
graag als partner van G&S project in deze nieuwsbrief.
Ik kijk met veel zin en vol vertrouwen uit naar de komende projecten die we samen mogen gaan
realiseren !
Met vriendelijke groet,
Danny Korsten
Vunderink Projectzonwering BV
In opdracht van G&S Project bv

KNVB, Villa Sonneheart en Bondsgebouw Zeist

Mart van der Steen "met pensioen"

10 mei j.l. hebben wij met het voltallige personeel van G&S Project na bijna 36 jaar afscheid
genomen van Mart van der Steen. Wij wensen hem samen met zijn familie veel geluk voor de
toekomst en dat hij nog lange tijd mag gaan genieten van zijn welverdiende vrije tijd.

"Onze continuïteit vraagt om meerdere (toekomstige) stoffeerders en nieuwe collega’s!

Meld je bij ons aan voor het bouwen van een mooie gestoffeerde toekomst …!
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Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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