
Steigersbouwen.nl is een steiger montage en demontage bedrijf met verscheidene jaren ervaring in 

het bouwen van steigers. Wij werken veel aan grote en langdurige projecten maar kleine(re) projecten 

doen wij ook voor verschillende aannemers en bouwbedrijven. 

We zijn een flexibel, snel en daadkrachtig bedrijf dat altijd met u meedenkt in uw project. We doen 

er alles aan om uw project te laten slagen, want uw project is ook ons project en is pas geslaagd als 

alles succesvol is verlopen, problemen snel gesignaleerd worden en proactief aangepakt worden. Wij 

bouwen niet voor u maar met u. Schouder aan schouder.

   0314-234321        info@steigersbouwen.nl        www.steigersbouwen.nl
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NIEUWBOUW

Zoekt u een steiger voor 1 woning of wordt er een complete wijk 

gebouwd, voor ons geen probleem. We bouwen met uw materiaal of 

leveren onze eigen steigers aan. Daardoor zijn we flexibel, betrouwbaar 

en kwalitatief een goede partij voor uw project.

UTILITEITSBOUW

Wij leveren ook steigers voor bouwwerken zonder woonbestemming. De 

zogenoemde utiliteitsbouw. We hebben bijvoorbeeld al diverse kerken, 

ziekenhuizen maar bijvoorbeeld ook scholen in de steigers mogen 

zetten. Heeft u vragen of wij kunnen helpen met uw project? Neem dan 

contact op voor een offerte op maat.

RENOVATIE 

Niet alleen voor nieuwbouw zijn wij een interessante partij maar ook 

zeker voor renovatieprojecten. De omgeving moet zo min mogelijk hinder 

ondervinden van de projecten. Zowel logistiek alsmede bewoners. Daar 

wordt door ons zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

VERHUUR

U heeft een project maar komt steigers te kort? Wij kunnen u 

ondersteunen met extra steigers. Uiteraard zijn al onze steigers 

gekeurd en ons personeel gecertificeerd. Wij leveren zowel met 

montage/demontage alsmede steigers die u zelf kunt opbouwen. Neem 

contact op voor een offerte op maat.

VEILIGHEID

De meeste mensen denken dat het werk van een steigerbouwer 

betekent dat we steigers monteren en demonteren. Dit klopt echter niet 

helemaal, uiteraard is dat een onderdeel van ons werk. Maar wat wij 

werkelijk doen is zorgen dat iedereen op de bouw veilig en verantwoord 

kan werken op hoogte. Dat begint bij de opbouw van de steiger tot 

het einde nadert van het bouwproject. Het werk op hoogte is klaar en 

wij demonteren de steiger zodat de laatste hand gelegd kan worden 

aan het bouwproject. Iedere werkgever wil toch dat hun personeel 

veilig kan werken? Dat begint bij het bieden van een veilige werkplek  

op hoogte.


