Toekomstgerichte
accommodaties voor een
optimale sportbeleving

Sport en recreatie

Samen de beste keuze maken

Haafkes biedt de beste maatwerkoplossing voor
elke vraag op het gebied van sportaccommodaties.
Hoe? Doordat wij samen met de opdrachtgever
kijken naar het complete wensenpakket en hier
bewust vooraf veel tijd in steken. Of het nu gaat
om een sportveldoverkapping, zwembad, manege
of multifunctionele sportaccommodatie.
Wij bouwen veel mooie projecten binnen de
overheidssector. Uit deze ervaring weten wij dat
politieke invloed en het genereren van draagvlak
bij verschillende belanghebbenden essentieel is.
Wij ondersteunen onze opdrachtgevers in dit
proces. Een goede fundering is namelijk de basis
van een geslaagd eindresultaat!

Zeker zijn van de beste
maatwerkoplossing

Een transparante voorbereiding
en vlot bouwproces

Extra winst op
de lange termijn

Binnen de geldende regels wordt Haafkes
meestal via een aanbesteding op competentie
geselecteerd. Dit maakt de weg vrij voor een
integrale aanpak in een bouwteam.

Vanaf het eerste ontwerp gaan wij voor een
optimaal rendement op de lange termijn.
Wij kijken vooruit bij de keuze van materialen
en duurzame installaties waardoor de onderhoudsen exploitatiekosten laag blijven.

Toegevoegde waarde
De voordelen van deze samenwerkingsvorm
voor de opdrachtgever zijn transparantie en
een heldere budgetbewaking. Verrassingen of
gedwongen keuzes halverwege worden hiermee
voorkomen. Wij zoeken in het bouwproces naar
zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor u en
een samenwerking met regionale partners.
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Meerjarenonderhoudsplanningen
Ook bieden wij meerjarenonderhoudsplanningen
(MJOP), zodat onze opdrachtgevers weten waar ze,
ook op de lange termijn, aan toe zijn.
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Zeker zijn van de beste
maatwerkoplossing

Sociaal en maatschappelijk
betrokken

Innovatie zit
in ons bloed

Haafkes hecht veel waarde aan een vitale
samenleving en sociale cohesie. Wij zijn
maatschappelijk betrokken bij diverse
sportverenigingen in de regio.

Wij zijn een moderne aannemer. Wij lopen
voorop in duurzame bouwtechnieken en
samenwerkingsvormen.

Sociaal, veilig en sportief
Ook hebben wij ons verbonden aan de Krajicek
Foundation. Zorgen dat alle kinderen sociaal,
veilig en sportief kunnen opgroeien. Een visie
waar wij vierkant achter staan.

Uitgebreid netwerk
Haafkes is meer dan thuis binnen de sport- en
recreatiewereld en wij maken gebruik van ons
uitgebreide netwerk van ervaren specialisten en
leveranciers voor bijvoorbeeld duurzame ‘allelectric’ oplossingen, (digitale) sportvloeren en
moderne houten sportveldoverkappingen.

Echte zekerheid

Verantwoordelijkheid en overzicht in één hand
Blijkt achteraf het dak 20 centimeter te laag voor officiële wedstrijden. Is er
een overvloed aan douches aangelegd, terwijl deze tegenwoordig veel minder
worden gebruikt. Is de akoestiek een drama, begint de vloer opeens bol te staan
of blijkt er geen invalidetoilet aanwezig te zijn?
Haafkes voorkomt deze veelvoorkomende rampscenario’s door vroegtijdig
experts, specialisten en ook de daadwerkelijke gebruikers mee te laten denken
en de verantwoordelijkheid en het overzicht in één hand te houden.

Samenwerken in het bouwteam

Samen met onze opdrachtgevers en gebruikers
realiseren wij sportaccommodaties met de
zekerheid van de beste maatwerkoplossing.
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