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General Renovation is 
een bedrijf 

gespecialiseerd in het 
renoveren en 

binnenafwerking 
!
General Renovation is een bedrijf 
gespecialiseerd in het renoveren en 
binnenafwerking. GR CONSTRUCT 
probeert een service van 
superieure kwaliteit met een 
toezegging van conformiteit aan 
zijn klanten voor te stellen met de 
strengste geldende normen in de 
sector van de constructie en een 
inzet van respect van superieure 
kwaliteitsnormen aan de normen 
van de Europese markt. 

 
GR CONSTRUCT is een team van 
gediplomeerde professionals die 
elke dag u een kwaliteitsvolle 
service, een groot 
reactievermogen, beschikbaarheid 
en flexibiliteit bezorgt. 
Samenwerken met ons bedrijf 
betekent voor ons een 
verbondenheid en garanties van 
goede doeleinden in alle 
bouwplaatsen. Bij ons, de 
kwaliteitsdoelstellingen zijn 
duidelijk omschreven en bekend 
van elk lid van het personeel. 

 
Bovendien( zijn( wij( een(
dienstverlener( die( zich( aanpast(
aan( uw( behoeften( en(
verwachtingen.( General(
Renovation,( de( hoge(
personaliseerbaarheid( die( wij( u(
voorstellen( laat( u( toe( ons( uw(
eisen( met( ons( te( delen( en( ons(
uw( eigen( takencahier( te( geven.(
(

GR( CONSTRUCT( engageert(
zich( conform( te( zijn( aan( uw(
"kwaliteitshandboek". 

General%Renovation%
Ons(bedrijf(levert(u(een(volledige(ondersteuning(

voor(elk(van(uw(projecten,(stellen(alles(in(plaats(om(
elke(bouwplaats(perfect(gerealiseerd(is(volgens(uw(

instructies.(



Ons!verhaal!!

Een%onderneming%in%constante%groei%…%%%%
!
Actieve!ondernemer!voor!meer!dan!15!jaar!in!de!bouw,!in!het!bijzonder!op!het!terrein!van!
de!interne!afwerkingen.!Na!de!groei!van!de!bouwwerven,!de!ontwikkeling!van!het!bedrijf!
bekwam!automatisch.!Vandaag!gebruiken!we!60!geschoolde!arbeiders!en!5!medewerkers.!
Het!bedrijf!ontwikkelt!prestaties!die!de! fasen!van!conceptie,! studie,!het! ruwbouw!en!de!
tweede!fabriek!integreert,!evenals!de!interne!finities!en!afwerking.!
!
Bouwer! geïmplanteerd! in! Brussel! sinds! 5! jaar! en! die! bekend! is! voor! de! kwaliteit! en! de!
diversiteit!van!haar!knowPhow!van!algemene!onderneming.!!
!
!

%Ontwikkeling%en%expansie%
%

in!2010!GR!Construct!begint!haar!groei!en!ontwikkeling!als!sprl.!Die!expansie!heeft!een!

ongekende!evolutie!van!onze!structuur!toegevoegd,!wat!ons!toeliet!aan!de!hoogte!van!de!

verwachtingen!van!de!ondernemers!te!zijn,!en!andere!domeinen!op!onze!diensten!aan!te!

maken.!Wij!hebben!grootschalige!werven!voor!diverse!grote!Belgische!ondernemers!

gedaan.!

!

Nos(Onze%cijfers%
!

We!zijn!georganiseerd!om!een!snelle,!doeltreffende!en!professionele!service!te!bezorgen.!

Ons!team!is!gevormd!door:!

!

P!6!teamleiders!P!opzichters!

P!50!geschoolde!werknemers!

P!4!leerlingen!in!vorming.!%
!
!

!

!



 
Ons bedrijf is beroemd om haar werkscherpte, stiptheid, termijnen 
en respect van plannings. We beantwoorden aan alle normen van de 
wettelijke sociale zekerheid, hygiëne, veiligheid op de bouwplaats 

en belastingwetgeving.(
 
!

Onze teams zijn gekwalificeert voor de werken: 
 
 
 
! (Vaste scheidingswanden in gips en verwijderbare 
 
! (Verlaagde plafonds en elementen van de architectuur in gips.�
 
 

! (Plafonds systemen: kleine reepjes, mineralen en metalen straatstenen 
 
 

! (Binnenschrijnwerk : deuren, tabletten, beschermplaten, MDF 
 
 

! (Schilderen  
 
! !Pleistering, Cementeren en Bekleding 
 
! (Tegels en vloerbedekkingen 
 
! (Schoonmaken aan het eind van het bouwwerf" 
 
! (Periodieke en punctuele schoonmaak 
 

!
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Ons bedrijf is actief in de bouw en aanwezig in het hele 
Belgische grondgebied. Wij hebben een sterke ervaring en 

zorgen voor verschillende bouwwerven) voor grote Europese 
bedrijven  

!

Ons management en coördinatie(
(
Op elke bouwplaats hebben wij een teamleider voor het beheer van onze 
teams voor het gevolgd van het project, die aanwezig is tijdens 
projectvergaderingen en dus verzekerd één enkele rechtstreekse 
contactpunt tussen de voorman en onze teams. (

Pleistering, Cementeren en Bekleding 
 
De ervaring, de technieken en de know-how van onze teams zal u de beste 
kwaliteit van afwerking van uw pleister werken, cementeren en bekleding.(
 
!

!

Vaste of afneembare scheidingswanden(
 
Bewerking en installatie van diverse modellen van scheidingswanden op de 
markt verkrijgbaar met verschillende technieken, gipskartonplaten, 
verwijderbare scheidingswanden.(
 
!

Verlaagde plafonds en plafond systemen 
 
Industriële gebouwen en kantoren hebben vandaag de beste akoestische 
optredens nodig en de verlaagde plafonds zijn de beste oplossing, we 
installeren alle huidige systemen van de markt.  
!

Ruwbouw,'koppelingen'en'tegelvloer(
(

De(meest(complexe(elementen(zullen(worden(uitgevoerd(door(onze(
werknemers(na(de(plannen(en(instructies,(onze(ervaring(en("knowGhow"(zal(
het(verschil(maken(in(uw(projecten(voor(uw(ruwbouw(werken,(koppelingen(en(
tegelvloer!



Zij vertrouwen op ons

Zij steunen ons
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Onze!laatste!werken!
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Enkele!Photos!
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