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Begeleiding, kwaliteit en oog voor detail… 



 

 

 

Zoals vele klanten hebben ervaren is Pieter de Boer Bouwonderneming 

een kwalitatieve betrouwbare onderneming binnen de aannemers-

wereld. 

 

Pieter de Boer Bouwonderneming is een aannemersbedrijf dat zich van 

anderen onderscheidt in de eindeloze mogelijkheden van bouwen. Bij 

ons is de creativiteit en inspiratie volop aanwezig ‘alles is mogelijk’ en 

daarmee willen wij u graag begeleiden en ondersteunen. Begeleiding, 

kwaliteit en oog voor detail…  



 

 

 

Heeft u een mooie kavel op het oog en wilt u er geheel naar eigen smaak een  

vrijstaande woning op laten zetten? Wij zullen u vanaf de ontwerpfase tot aan de  

oplevering en de nazorg volledig begeleiden. De bouw, de uitstraling, de  

klantgerichtheid maar ook alles wat er achter de schermen gebeurt, moet perfect  

worden uitgevoerd. 

NIEUWBOUW 



 

 

Nieuwbouw vrijstaand woonhuis 

 
Bij het ontwerp van dit woonhuis is rekening gehouden met de locatie en specifiek gekozen voor klassieke, ouderwetse  

details. Om het ideale woonklimaat te realiseren is in de totale woning gebruik gemaakt van Isovlas, natuurlijke isolatie. 



 

 

 



 

 

Pieter de Boer Bouwonderneming is de juiste partij voor uw verbouwing. 

De verbouwingen die door Pieter de Boer Bouwondernemingen zijn gerealiseerd  

kenmerken zich door licht, vrijheid en comfort. Wij gaan graag de uitdaging aan om 

uw wensen en ideeën te vertalen in een inspirerend ontwerp. Binnen uw verbouwing 

kunnen wij -desgewenst- alles voor u verzorgen, zoals het  vergunningtraject, con-

structieberekeningen maar uiteraard ook de volledige afwerking. Kortom uw  

verbouwing is bij ons in goeie handen. 

VERBOUW 



 

 

Dakopbouw & dakkapel 
 

Door een ruime dakkapel aan de achterkant van het huis te plaatsen 
werden de twee slaapkamers nog beter benut en zijn er twee ideale 

slaapkamers van gemaakt. Tevens is er door een aanzienlijke  
dakopbouw een riante en luxe  slaapkamer gecreëerd, met veel licht en 

goed uitzicht over de tuin. Door de juiste begeleiding en uitvoering van 
Pieter de Boer Bouwonderneming en een prima samenwerking met  

architect Nieko Erkamp is dit het verbluffende eindresultaat.     



 

 



 

 

Totale verbouwing van begane 

grond 
 

De persoonlijke woondroom, licht & 
vrijheid, is in deze verbouwing goed 

tot uiting gekomen. De moderne  
leefruimte wordt, met een open  

indeling van de woonkamer en de 
woonkeuken, maximaal benut.  

Een kamerhoge doorzichtige glazen 

deur is vrijwel de enige ruimteschei-

ding in de benedenverdieping. Met de 
royale natuurlijke lichtinval van de 

achterpui en de erker -met uitzicht 
op het water- heeft het eindresultaat 

de verwachtingen overtroffen. 



 

 

 

“Licht en vrijheid.. 

 

is het resultaat” 



 

 

Diverse gerealiseerde  

aanbouwen  



 

 



 

 

Totale verbouwing begane grond 

 
Met de vele raampartijen en het hoge plafond is dit een ruime 

en lichte aanbouw geworden. Licht, ruimte en luxe komt op de  

begane grond tot uitdrukking in een goed in te delen woonkamer 

en een eetkeuken met alle gewenste voorzieningen. Vanuit de 

gehele woonkeuken kan er volop genoten worden van deze 

mooie ruimte. Verdiepingshoge raamkozijnen en hoge open-

slaande deuren nemen de barrière tussen binnen en buiten weg. 



 

 



 

 

Totale verbouwing begane grond 

 
Bij deze verbouwing is in samenwerking met interieurbouwers 

een totaal concept neergezet. Door in het volledig opnieuw  

geïsoleerde schuine dak, bij de royale eetkamer, verschillende 

dakvensters te plaatsen valt het licht fraai naar binnen. De eiken 

houten vloer is voorzien van vloerverwarming en de gehele  

ruimte is afgewerkt met natuurlijke materialen als hardsteen, 

hout en kalkverf. Bij de zithoek is een haard geplaatst welke  

samen met de audio netjes is verwerkt in een mooie plafondhoge 

kastenwand, met uitsparingen voor boeken en kunst. 



 

 



 

 

 

Van grote tot kleine badkamers, Pieter de Boer Bouwonderneming maakt van iedere 

badkamer een compleet en perfect afgewerkt geheel. Door onze flexibele instelling zijn 

wij in staat uw badkamer op korte termijn, vakkundig en met oog voor detail te  

realiseren. Wij denken graag met u mee voor de juiste indeling, zodat uw badkamer 

een functioneel, aangenaam, lux en comfortabel resultaat krijgt.  

BADKAMERS 



 

 
Verbouw van luxe badkamer 
 

Badkamer voorzien van alle luxe met onder andere een zelf ontworpen stoomcabine, een op maat gemaakte - uit een stuk 
ontworpen - dubbele wasbak (Marike), design radiators en de wanden voorzien van Pandomo stucwerk. 



 

 



 

 

Verbouw van luxe badkamer 

 
Strakke badkamer voorzien van inloopdouche, toilet, wasbak  en design radiator. 



 

 



 

 

Verbouw van luxe badkamer 

 
Strakke badkamer voorzien van inloopdouche, 

bad, toilet, wasbak  en design radiator. 



 

 



 

 

 

Pieter de Boer Bouwonderneming is een uitstekende partner voor bedrijven die eens 

een frisse wind door het bedrijf willen laten gaan. Wij weten als geen ander dat er  

tijdens de verbouwing gewoon doorgewerkt moet worden. Korte lijnen, duidelijke 

communicatie en een snel en zorgeloos bouwproces is voor ons dan ook  

vanzelfsprekend. Wij kunnen u dan ook elke vorm van bedrijfsbouw aanbieden.   

BEDRIJVEN 



 

 

Nieuwbouw bedrijfspand  

De Jong Shoes 
 

Het bedrijfspand is voorzien van alle 
luxe zoals totale vloerverwarming, airco 

met hete lucht, glaswanden en het  
toepassen van duurzame producten. 

Door de juiste geluidsisolerende  
normen te handhaven en de kantoor-

ruimte royaal op te zetten is hier een 
ideale werksfeer gecreëerd. 



 

 



 

 

Verbouw van Kinderdagverblijf de 

Kinderkring 
 

Bij de realisatie van dit kinderdag-
verblijf was het uiteraard ontzettend  

belangrijk dat het eindresultaat zeer 
kindvriendelijk zou zijn. Alles goed  

afgewerkt, met gebruik van materialen 
die eenvoudig zijn schoon te houden. 



 

 



 

 

Verbouw van bedrijfsruimte TTC 

 
Boven de toiletten in dit bedrijfspand, is een geluidsdicht kantoor gemaakt. Door de glazen wanden is er vanuit dit  

kantoor goed zicht op de werkplaats beneden. 
 

 



 

 



 

 

Verbouw van bedrijfsruimte Holco 

 
Bedrijfsinrichting en advies 

 
 



 

 



 

 

Verbouwing en inrichting van bedrijfsgebouw Take Off 



 

 

Verbouwing en inrichting van bedrijfsgebouw Uranus Beheer 



 

 



 

 

De volgende bedrijven hebben reeds kennis met ons gemaakt: 
 

 

▪ Holco Publications 

▪ TTC 

▪ Take Off 

▪ A.Timmerman IJzerhandel 

▪ Uranus Beheer 

▪ Blooming Hotel 

▪ De Jong Shoes 

▪ Probuild 

▪ Kinderdagverblijf de Kinderkring 

▪ Kloes & Goudsblom makelaars 

▪ Ura 

▪ Victoria Schoonmaakbedrijf 

▪ GLS 

▪ De Kapper Voor Jou 

▪ Architectuurstudio Sorrentina 

▪ Snackhouse Lobo 

 



 

 

Heeft u behoefte aan totaalonderhoud van uw vastgoed of bedrijfspand? Wij zorgen 

ervoor dat uw woon- en werkplezier optimaal bewaard blijft door periodiek de conditie 
van uw vastgoed te beoordelen en bij eventuele gebreken snel en effectief te  

handelen. Zo kunt u zorgeloos blijven genieten en vrij bewegen in een ideaal werk- en 
woonklimaat.  

ONDERHOUD 



 

 



 

 

 
 
 
 
 

Totaal onderhoud van vrijstaand 
woonhuis 
 
 
 



 

 

Totaal onderhoud vastgoed 

 
Dit prachtige pand in het centrum van Alkmaar is een  

belegging van een opdrachtgever die het pand in goede 
staat wil houden. Door het regelmatig te controleren op de 

gevoelige punten en de onderhoudswerkzaamheden goed 
uit te voeren blijft het pand in een prima conditie. 

 
 



 

 



 

 

 

Pieter de Boer  
Bouwonderneming is: 

 
▪ Kwaliteit 

▪ Advies 
▪ Oog voor detail 

▪ Creatief 
▪ Inspirerend 

▪ Begeleiding 
▪ Turn key 

 



 

 

 

COLOFON 
 

 
UITGAVE 

Pieter de Boer Bouwonderneming 
Professor van der Waalsstraat 8b 

1821 BT Alkmaar (industrieterrein Oudorp) 
Telefoon: 072 566 9070 

Mobiel:  06 5200 7719 
Email: info@pieterdeboer.com 

Website: www.pieterdeboer.com 
 

 
 

TEKST 

Sonja de Roos communicatie-advies 
Pieter de Boer 

 
 

VORMGEVING 
Sonja de Roos communicatie-advies 

 
 

FOTOGRAFIE 
Pieter de Boer 

 
 

DRUK 
Rebelprint  
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