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Bouwen en
Onderhouden
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We zijn een allround, betrouwbaar en gecertifi-

ceerd bouwbedrijf met korte lijnen, enthousiaste 

en vakbekwame medewerkers. PHB De Combi 

levert als middelgroot bouwbedrijf, vakmanschap 

op hoog niveau. Wij zijn gevestigd in Elst en 

in Utrecht. Onze opdrachtgevers zijn o.a. over-

heden, onderwijs- en zorginstellingen, vastgoed-

beleggers, retail- en andere bedrijven. Daarnaast 

voeren we ook eigen projecten uit.  

PHB De Combi heeft bij haar opdrachtgevers een 

naam verworven als een betrouwbare partner. 

Vertrouwen is de basis voor een goed bouwproces. 

Wij hebben in de loop der jaren met onze klanten 

vaak een langdurige samenwerking opgebouwd 

doordat wij kwalitatief sterk werk bieden en onze 

afspraken nakomen. 

“We doen wat we zeggen 
en zeggen wat we doen!”

PHB De Combi
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“Veelzijdig 
in bouwen”

Nieuwbouw 

& Verbouw

Wij richten ons niet op een specifieke branche maar 

pakken een grote diversiteit aan projecten aan.  

Of het nu gaat om de nieuwbouw of verbouw van 

een bedrijfspand, autoshowroom, winkel, school, 

appartementengebouw of woningen; wij doen het.  

Ook voeren wij restauratiewerk uit van panden en 

kerken. Wij beperken ons niet alleen tot het  

realiseren van deze projecten maar ontwikkelen ze 

ook zelf.

Ons team bestaat uit enthousiaste professionals die 

luisteren naar de wensen van u als opdrachtgever. 

Daarnaast zijn wij in staat om uw wensen te  

vertalen naar een verbouw- en/of nieuwbouw- 

project op maat! Tijdens de voorbereiding en  

realisatie maken zij indien gewenst gebruik van 

3D-scans en BIM. PHB De Combi onderscheidt zich 

door de korte lijnen, informele sfeer, gedrevenheid 

en duidelijke communicatie. Wij zorgen ervoor dat 

de gemaakte afspraken worden nagekomen. 

Bouwen doen wij samen met u als opdrachtgever, 

wij gaan voor kwaliteit en niet voor minder. 

Nieuwbouw & Verbouw
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Onderhoud is een breed begrip, wij verzorgen  

voor u graag het volgende:

 Dagelijks klachten- en mutatieonderhoud 

 (storingen)

 Prestatiegericht onderhoud

 Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)

 Facilitair onderhoud gebouwen  

 Gebouwbeheer (het gebouw naar hoger  

 kwaliteitsniveau krijgen en monitoring)

PHB De Combi biedt een 24-uurs service (7 dagen 

in de week, 365 dagen per jaar) en heeft een pro-

fessionele, flexibele en snelle dienstverlening. We 

voeren zowel preventief (gepland) – als correctief 

(storings) onderhoud uit. Voor de lange termijn 

maken we meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) 

en ook prestatiegericht onderhoud behoort tot de 

mogelijkheden. 

Een storing wordt door ons snel in kaart gebracht 

en efficiënt verwerkt doordat wij gebruik ma-

ken van moderne communicatiemiddelen. Iedere 

servicemedewerker is voorzien van een tablet om 

de informatieoverdracht soepel te laten verlopen. 

Wij werken met onze eigen vakmensen. Daar-

naast beschikt PHB De Combi over een uitgebreid 

netwerk van externe specialisten zodat altijd de 

juiste mensen voor uw onderhoudswerk worden 

gevonden. Wij hebben een digitaal serviceportaal 

waarin opdrachtgevers de actuele status te allen 

tijde kunnen inzien. 

Service & Onderhoud

“Uw vastgoed in 
optimale staat”

Service &

Onderhoud
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Nieuwbouw vestiging Shurgard
Utrecht

Verbouwing pand DermaClinic
Utrecht

BKT Europaplein
Doorenbos / Elst

Projectontwikkeling Europaplein 
Doorenbos / Elst

Verbouwing The Gallery Aaldering 
Brummen

Nieuwbouw 28 appartementen  
Arnhem

Nieuwbouw Peugeot DAVO
Den Haag

Nieuwbouw Basisschool De Kringloop
Arnhem
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“Uw vastgoed naar een 
hoger niveau!”

 
Renovatie

Onze afdeling renovatie is dagelijks bezig met de 

verbetering van vastgoed. Of het nou een woning, 

bedrijfspand, kantoor of winkelpand betreft: ons 

team renovatie gaat ermee aan de slag. 

Voorbeelden van projecten die wij uitvoeren zijn:

 Badkamer, keuken -en toiletrenovaties  (BKT’s);

 Planmatig en groot onderhoud;

 Verduurzamingstrajecten;

 Schadeherstel (brand-, storm- en waterschade).

Vastgoed heeft regelmatig onderhoud nodig 

om in een goede staat te blijven en zijn waarde 

te behouden. Meestal gaat het hierbij om klein 

onderhoud zoals het schilderen van de kozijnen 

maar er komt een moment dat er meer nodig is. 

Tegelijkertijd speelt er een grote opgave voor de 

eigenaren van vastgoed om een verduurzamings-

slag te maken. Wij combineren deze 2 momenten 

(groot onderhoud en verduurzaming) graag om 

samen met de opdrachtgever met 1 integraal plan 

het vastgoed naar een hoger, toekomstbestendig 

niveau te trekken. De financiële doorwerking van 

de investeringen (total cost of ownership) wordt 

hierbij inzichtelijk gemaakt. Bij de uitvoering van 

de projecten hebben wij een efficiënt proces wat 

ingericht is om overlast voor de bewoner of ge-

bruiker van het vastgoed te minimaliseren. 

Renovatie
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“Iedere 
dag telt!”

Retail

Het is van belang dat de werkzaamheden aan of  

in uw winkelpand efficiënt en flexibel uitgevoerd  

worden. Een goede planning en afstemming is 

hierbij essentieel. De verkoop gaat tenslotte  

gewoon door. De opleverdatum is heilig. De winkel 

moet tenslotte zo snel mogelijk weer open om zo 

geen omzet te missen. Wij kunnen u hierbij  

ontzorgen. 

 Retail



“Samen bouwen 
we slimmer!”

PHB De Combi B.V. is een dochteronderneming 

van PHB Deventer B.V. Gezamenlijk zijn wij  

onderdeel van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven 

(ASVB-groep). Een financieel sterk netwerk van 22 

volledig zelfstandige innovatieve ondernemingen 

in bouw en vastgoed. 

Hoewel wij zelfstandig opereren,  kunnen wij door 

dit netwerk gebruik maken van elkaars middelen, 

expertise en mensen waardoor wij niet alleen van 

elkaar leren maar ook complexe vraagstukken  

kunnen realiseren. Het DNA van de ASVB is heel 

menselijk, sociaal en verbonden. 

PHB is onderdeel 
van ASVB
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LOCATIE ELST (GLD)

Kolk 5

6662 WE Elst (Gld)

Postbus 14

6660 AA Elst (Gld)

LOCATIE UTRECHT

Proostwetering 22E

3543 AE Utrecht

Postbus 14

6660 AA Elst (Gld)

T. (0481) 365 111

E.  info@phbdecombi.nl

W. www.phbdecombi.nl

KvK-nr: 60387319

PHB De Combi


