
Wanneer ons land op een doordeweekse winteroch-

tend plots onder een wit sneeuwtapijt ontwaakt, 

staat de telefoon op ons hoofdkantoor in Leuven 

gegarandeerd roodgloeiend. Al wie geen voorberei-

dingen trof, zit plots met de handen in het haar. En 

dat is jammer, want het kan anders. Dat bewijzen we 

bij WERKERS al vele winters lang. Met onze vaste 
klanten bouwden we doorheen de jaren een duur-

zame relatie uit. Zij kunnen ’s winters op hun beide 

oren slapen, ook wanneer de sneeuw uit lucht dwar-

relt of de regen op bevroren ondergrond valt. Onze 

winterwerkers staan altijd paraat: dag en nacht, 

7 dagen op 7! 

EEN UNIEKE WERKWIJZE

Vanuit onze agrarische achtergrond staan we met 

WERKERS van nature sterk in de zogenaamde 

groene sectoren. Maar doorheen de voorbije 15 jaar 

bouwden we als geregistreerd aannemer ook een 

steeds grotere expertise op in beheer- en onder-

houdswerken op openbaar domein. WINTERWER-

KERS is hiervan hèt voorbeeld bij uitstek, want ook 

hiervoor geldt onze unieke werkwijze: alle werken 

worden uitgevoerd door ons netwerk van vennoten:  

bijna 1000 zelfstandige land- en tuinbouwers ver-

spreid over heel Vlaanderen. Zij voeren de opdrach-

ten uit met kennis van zaken èn grote motivatie.

De coördinatie berust bij ons team van consulenten 

in Leuven. Zij volgen de weersverwachtingen op de 

voet en van zodra ergens actie vereist is, brengen zij 

de uitvoerders in kwestie op de hoogte. Op dat mo-

ment zijn alle procedures reeds maanden gekend 

en ingestudeerd. Dat garandeert u als klant een vlek-

keloze uitvoering. Het resultaat mag dan ook gezien 

worden. Wanneer op sneeuwdagen anderen nog 

vruchteloos op zoek gaan naar hulp kunnen klanten 

van WINTERWERKERS vaak ongehinderd overgaan 

tot de orde van de dag.

ONZE TROEVEN

 • ruime en bewezen ervaring
 • degelijke voorbereiding en coördinatie 

 • 24/7 centrale permanentie
 • grote aandacht voor veiligheid en signalisatie
 • transparante facturatie en vlotte administra-

tieve en wettelijke opvolging

 • verzekerd voor eventuele schade aan derden

 • uitvoering door lokale, ervaren en gemotiveerde 

zelfstandige landbouwers 

OPLOSSING OP MAAT

Dit alles stelt ons in staat een oplossing op maat 

aan te bieden voor bijna elke vraag. Zo kunnen we 

bijvoorbeeld uw volledige winterdienst van A tot Z 

op ons nemen, coördineren en uitvoeren. Maar even-

zeer staan we ervoor open om samen met u mee 
te denken en onze expertise in te passen in uw be-

staande manier van werken.

VERTROUW UW WINTERDIENST 
TOE AAN WERKERS EN ..

 • slaap op beide oren, ook tijdens de winter-

maanden

 • verlaag tijdens piekperiodes de werkdruk van uw 

eigen personeel 

 • bespaar op specifi eke machines en materiaal

 • ondersteun lokale tewerkstelling
 • geniet van een oplossing op maat, met een pro-

fessionele omkadering

 • behoud overzicht via uw contact met onze con-

sulent: uw single point of contact
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U BENT NIET ALLEEN

Tal van klanten, zowel openbare instellingen, priva-

te bedrijven, gemeenten en gewesten vertrouwen 

reeds vele op WERKERS voor de uitvoering van hun 

winterdiensten. Met grote teveredenheid. Vraag ge-

rust naar referenties.

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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