
Een passend 
keurmerk

Op uw project is een Afbouwkeurbedrijf aan het werk. Een goede keuze! 
Wij controleren of uw Afbouwkeurbedrijf aan onze hoge kwaliteitseisen 
blijft voldoen. Bent u vaker op zoek naar een goed afbouwbedrijf kies dan 
voor één van de honderden bedrijven die deelnemen aan de Afbouwkeur-
kwaliteitsregeling!
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U heeft gekozen voor een Afbouwkeurbedrijf!
Afbouwkeurbedrijven zijn bedrijven die aan de strenge eisen van de Stichting Afbouwkeur voldoen. 
Afbouwkeur kijkt naar de vakbekwaamheidsdiploma’s en ondernemersvaardigheden van de bij haar 
deelnemende bedrijven en controleert hen voortdurend op kantoor en tijdens de uitvoering om te zien of 
ze daaraan blijven voldoen.

> Vanzelfsprekende kwaliteit
Afbouwkeurbedrijven worden constant getoetst op hun vakbekwaamheid, materiaalkennis en technisch 
inzicht. Het werk dat ze maken is immers hun visitekaartje en vaak ook dat van hun opdrachtgevers.

> Een probleemloos proces
Afbouwkeurbedrijven staan garant voor een probleemloos 
werkproces. Zij maken heldere afspraken en in de planning 
wordt rekening gehouden met alle werkzaamheden.

> Gecontroleerde efficiëntie
Een goede bedrijfsvoering zorgt voor een efficiënte werkwijze. 
Tijdens de controles op het kantoor van het Afbouwkeurbedrijf wordt 
vooral hier naar gekeken.

> Een gerust gevoel
Afbouwkeurbedrijven worden ook gecontroleerd op hun betalingsgedrag, offertes, verzekeringen die 
ze hebben afgesloten en hoe ze goede arbeidsomstandigheden in hun bedrijf onder de aandacht 
houden. En dan hebben we nog niet eens alles genoemd! 

> Specialistische kennis
Afbouwkeurbedrijven beschikken over specialistische kennis die nodig is voor het uitvoeren van hun 
werkzaamheden. Dat komt goed uit, want elk werk heeft namelijk specifieke uitdagingen.

> Een afbouwpartner die bij u past
U bent in zee gegaan met een bedrijf dat is aangesloten bij de Stichting Afbouwkeur. Wij vinden dat 
een goede keus. Graag willen we ook weten wat u van uw Afbouwkeurbedrijf denkt. Laat dit weten 
aan het secretariaat via info@afbouwkeur.nl, zodat wij en onze bedrijven bij voortduring de kwaliteit 
van Afbouwkeur en haar deelnemers kunnen aanscherpen.
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Aan de Afbouwkeurregeling doen een groot aantal Afbouwbedrijven mee. 
Onder Afbouwbedrijven verstaan we:
• stukadoorsbedrijven;
• stellers en lijmers van niet dragende scheidingswanden;
• bedrijven die systeem- en gipsplatenplafonds aanbrengen;
• vloerenbedrijven die monoliet-, kunststof-, cementdek- en gietdekvloeren aanbrengen;
• bedrijven die vloeren schuren, fraisen, stralen of egaliseren;
• terrazzobedrijven.
…. en dan zijn we wellicht niet eens helemaal volledig.
Afbouwbedrijven kunnen Afbouwkeurbedrijf worden/blijven… als ze voldoen aan de strenge 
kwaliteitseisen.


