
      Alles voor elkaar

ontwikkeling

   

   

   woningbouw utiliteitsbouw onderhoud 
& renovatie

   



Wij weten als geen ander wat de gevolgen van 
bepaalde keuzes zijn in het ontwikkelingsproces. 
Zo komen wij keer op keer tot een oplossing op 
maat. 

   Woningbouw
Bij Horsman & co kunt u terecht voor nieuw-
bouw van één tot honderd woningen maar ook 
voor verbouw van uw bestaande woning. Onze 
gespecialiseerde afdeling Woningbouw be-
staat uit betrokken vaklieden die hun ambacht 
verstaan. 

Horsman & co is uw partner in vastgoed, of het nu gaat om nieuw- of  
verbouw van uw woning/bedrijfspand, of om het onderhoud van uw 
bestaande vastgoed. Wij adviseren, ontwikkelen, begeleiden en voeren 
uit, waarbij we u continu meenemen in het proces; transparant, informa-
tief en communicatief. Zo garanderen we u niet alleen een hoge kwaliteit 
maar ook een eindproduct dat volledig aan uw wensen en eisen voldoet. 
Of misschien zelfs wel uw verwachtingen overtreft. 

   Ontwikkeling
Wat zijn uw plannen, uw wensen en eisen, welk 
budget heeft u tot uw beschikking? Wij luiste-
ren naar uw specifieke huisvestingswensen en 
schetsen u een beeld van de (on)mogelijkheden. 
In deze fase denken wij met u mee én denken 
we verder. Om uiteindelijk tot een concreet, uit-
gewerkt en realistisch plan te komen waar alle 
betrokkenen achter staan. 

Of het nu gaat om woningen of bedrijfsruimten, 
wij kennen de mogelijkheden en wijzen u de 
weg in de vele opties waaruit u kunt kiezen. 

Project: Mossenest (boven) 
Renovatie museum De Zwarte Tulp (onder)

Bedrijfsgebouw Den Breejen (boven) 
Andreasschool (onder)

   

   



Tevreden klanten
Wij willen graag dat onze klanten  tevreden zijn over het geleverde (eind-)resul-
taat, onze dienstverlening, de kwaliteit en de samenwerking. Dat klanten ons 
waarderen, blijkt uit tevredenheidsonderzoeken. Zij waarderen onze aanpak en 
begeleiding van de werkzaamheden gemiddeld met een 8,3. Een prachtig cijfer 
waar we trots op zijn, al streven wij ernaar om dit cijfer nog hoger te krijgen.

     Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

Wij denken mee hoe we uw woongenot kunnen 
verbeteren. Door onze jarenlange ervaring en 
onze brede kennis zorgen wij voor de woon-
beleving die bij u past. Wij passen alleen materi-
alen toe met een uitstekende garantie, waardoor 
u verzekerd bent van optimaal woonplezier.

De korte lijnen binnen de organisatie en het 
vroegtijdig betrekken van alle belanghebben-
den maken dat er een breed draagvlak is. Dat 
werkt goed en uiterst efficiënt.

Een greep uit onze werkzaamheden:
 Nieuw- en verbouw van scholen

 Transformatie kantoren

 Aanbouw, uitbouw en opbouw

 Keuken- en badkamerrenovatie

 Gevelonderhoud

 Dakrenovatie

 Kelderafdichting

 Energetische maatregelen

 Aanbrengen van zonnepanelen

   Utiliteitsbouw
Horsman & co biedt u totaaloplossingen op  
het gebied van huisvesting van bedrijven 
en  instellingen. Met onze mix van ervaring, 
vakmanschap en persoonlijke betrokkenheid 
realiseren wij inspirerende gebouwen die 100 
procent zijn afgestemd op het gewenste ge-
bruik, nu en in de toekomst. Bouwen is tenslotte 
vooruitkijken. Wij bieden u desgewenst een  
totaalpakket aan, waarbij wij voor u het ont-
werp, het vergunningstraject en de bouw 
verzorgen.
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Toekomstige verwachtingen en veranderende 
eisen spelen een belangrijke rol bij de totale 
huisvestingskosten. Doordat Horsman & co de 
gehele levenscyclus van een gebouw beheerst, 
zijn wij in staat u vroegtijdig budgetzekerheid te 
geven. Door het maken van heldere afspraken 
en duidelijke communicatie heeft u geen om-
kijken naar uw huisvesting.

   Onderhoud & renovatie
Wij denken graag met u mee over professionele 
oplossingen voor het onderhouden/renoveren 
van uw vastgoed. Duurzaamheid speelt daarbij 
een steeds prominentere rol. Want voor een 
goed woon- en werkklimaat in de toekomst 
is het belangrijk dat we vandaag duurzaam 
handelen.

Horsman & co investeert dagelijks in kennis op 
het gebied van duurzaam onderhoud zodat 
wij uw vastgoed kunnen laten voldoen aan de 
hogere (duurzaamheids-)eisen en veranderde 
functies. Wij zijn uw partner op het gebied van 
energetische aanpassingen. In de veelheid aan 
technische mogelijkheden en toe te passen 
materialen wijzen wij u de weg. Een transparan-
te en efficiënte samenwerking is daarbij de weg 
naar een succesvol eindresultaat waarbij over-
schrijding van budgetten wordt voorkomen.

Wij bieden u de mogelijkheid van een totaal 
onderhoudspakket aan waarbij wij het volledige 
onderhoud van uw vastgoed voor een langere 
periode voor onze rekening nemen. Hiermee 
zijn besparingen tot wel 25 procent van uw 
onderhoudskosten realiseerbaar.



Bezoekadres: 2e Poellaan 12    2161 CJ Lisse
Telefoon: (0252) 41 31 55
E-mail  info@horsman.nl
Website  www.horsman.nl

Wie is Horsman & co

Onze geschiedenis gaat terug tot 1893. Wat 
begon als kistenmakerij voor de bollenteelt 
is uitgegroeid tot een modern bouw- en 
onderhouds bedrijf.

Horsman & co staat bekend om zijn kwali-
teit en deskundigheid op het gebied van 
ontwikkeling, woningbouw, utiliteits-
bouw en onderhoud & renovatie. Op 
onze eigen manier, die wordt gekenmerkt 
door korte lijnen, een informele sfeer en 
het handen-uit-de-mouwenprincipe. Wij 
zijn betrokken bij het proces; we luisteren, 
adviseren, communiceren en stemmen af. 
Het merendeel van onze werknemers is al 
jaren binnen het bedrijf werkzaam. Zo blijft 
kennis en vakmanschap behouden. En daar 
profiteert u van!

Horsman & co is een begrip in de Duin-  
en Bollenstreek en ook steeds meer daar-
buiten. Het hart van de Randstad, daar zijn 
we vertrouwd.

De 2e Poellaan 12 in Lisse

Visie en missie

Voor ons is geen klant hetzelfde. Iedereen 
heeft zijn eigen wensen en behoeftes en 
wil zijn leefomgeving persoonlijk invullen. 
Geen standaardoplossingen, maar maat-
werk. Wij begrijpen dat en gaan samen met 
u op zoek naar úw thuis of die ene prettige 
werkomgeving. Wij denken met u mee, en 
vervolgens denken wij verder. Hoe kunnen 
wij uw wensen handen en voeten geven? 
Daarin gaan wij ver, we zijn pas tevreden als 
u dat bent.

Horsman & co geeft u het vertrouwen dat 
alles in orde komt. We begeleiden u gedu-
rende het hele bouwproces. We staan u bij 
met raad en daad, advies en overleg. We 
stemmen af en nemen u werk uit handen. 
Zo maken wij een ingewikkeld bouwtraject 
een aangenaam proces voor u. Met als eind-
resultaat een plek waar alles voor elkaar is. 

Horsman & co, al meer dan 120 jaar een begrip 
in de Duin- en Bollenstreek

  

  


