Grondbank Franeker
Soms is er op het werkterrein geen ruimte om de vrijgekomen grond op te slaan.
Een grondbank kan dan een goede oplossing bieden. De grond kan tijdelijk op
de grondbank worden opgeslagen en in een later stadium op datzelfde werk
weer worden toegepast.
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Grondbank
Franeker
• ISO 9001, BRL 9335, VIHB
• Ook voor bouwstoffen
• Uitstekende dienstverlening
• Snel en deskundig
• Scherpe tarieven
Aanmelden partijen
Grondbank Franeker: 0521-521930
info@grondbalansnoordoost.nl

Diensten Grondbank Franeker
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• Heeft u wel eens GROND over?
• Of juist GROND nodig?
• Of wilt u een goed ADVIES over de juiste aanpak
van Grondonderzoek / Partijkeuringen
• Mogelijk zoekt u de juiste Begeleiding

Bezoekadres:

Edisonstraat 25
8801 PN Franeker

en Coördinatie op uw project betreffende

Correspondentieadres: Oevers 14
8331 VC Steenwijk

Grondstromen en vraag en aanbod van de markt!

Telefoon:

0521-521930

Email:

info@grondbalansnoordoost.nl

www.haarsmagroep.nl

www.grondbalansnoordoost.nl

