PRODUCTFICHE

A A NNE MINGSWERK

Vanuit onze agrarische achtergrond staan we met

Ze worden hierin bijgestaan door ons team van coör-

WERKERS niet toevallig sterk in natuur- en land-

dinatoren dat alles in goede banen leidt: van offerte

schapswerken zoals maaien en inzaaien van ter-

tot oplevering. Zo slaat u als klant vele vliegen in één

reinen en bermen of houtkantenbeheer. Tegelijk

klap: Steun aan lokale landbouwers: zij verbreden

bouwden we als geregistreerd aannemer doorheen

hun activiteit, generen meer inkomen en valoriseren

de jaren een steeds grotere expertise op in beheer-

zo beter hun eigen investeringen. Dit stimuleert hen

en onderhoudswerken op openbaar domein: rei-

om te ondernemen en te investeren. Groter draag-

nigen van verharde terreinen en wegen, organisatie

vlak bij omwonenden: niet zelden brengen terrein-

en uitvoering van winterdiensten waaronder zout

werken overlast met zich mee. Wanneer buurtbewo-

strooien en sneeuw ruimen, om maar enkele zaken

ners weten dat lokale ondernemers er ook beter van

te noemen. Ook recente evoluties zoals mechani-

worden, groeit bijna altijd het begrip.

sche onkruidbestrijding zijn bij ons in volle ontwikkeling.

Eén uniek aanspreekpunt: de coördinator van WERKERS! Zij of hij behartigt uw project van A tot Z en
is van alles op de hoogte. Een snelle en persoonlijke
service is het resultaat.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD
•

alle werken in kader van natuur- en groenbeheer of landschapsonderhoud

•

maaiwerken, inzaaien van terreinen, uitgraven
van poelen, aanleg van knuppelpaden …

ook op openbaar terrein
•

maaien van bermen, beheren en snoeien van
houtkanten …

UNIEKE WERKWIJZE

•

scheren van grote hagen

•

winterdiensten: zout strooien, sneeuw ruimen

•

mechanische onkruidbestrijding (in ontwikkeling)

Behalve een performante dienstenleverancier, zijn
we ook een coöperatie, met overtuiging! Alles samen verenigen we zo’n 900 vennoten over heel
Vlaanderen, stuk voor stuk hardwerkende land- en
tuinbouwers die van aanpakken weten. Zij zijn het
die met hun kennis en machines tal van aannemingsopdrachten uitvoeren.

U BENT NIET ALLEEN
Tal van klanten, zowel openbare instellingen als private bedrijven of particulieren, maken reeds vele jaren gebruik van onze aannemingsdiensten, en met
grote tevredenheid. Vraag gerust naar referenties.
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HOOFDKANTOOR LEUVEN 016 28 64 64

info@werkers.be

KANTOOR ROESELARE

051 21 26 34

roeselare@werkers.be

KANTOOR LOCHRISTI

09 355 38 65

lochristi@werkers.be

KANTOOR LIER

03 491 81 00

lier@werkers.be
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