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Referentie

Waarom kiest u ons:

Wie zijn wij?

- Wij gaan voor 100% klant
teverdenheid

DGIpb (De Goede Infra, projectbegeleiding), een jonge en zeer ambitieur bedrijf.
De specialisaties van DGIpb zijn wegenbouw en bouw activiteiten.

- Wij zijn klant gericht en
denken met u mee

Wij weten dat projecten tegen zeer lage bedragen worden aangenomen, waarbij
de kwaliteit wel hoog moet zijn. Wij weten als geen ander dat er wel verwacht
word dat uw bedrijf een bepaalde winst verwachting heeft, of als opdracht gever
het project binnen een bepaald budget gemaakt moet worden.

- Wij zorgen dat u projecten
met meer winst kan afsluiten
- Uw faalkosten zullen minder
worden
- Uw werknemers zullen ontlast worden
- Wij hebben geen 9-17 uur
mentaliteiet

Wij hebben tools die die het mogelijk maken projecten snel uit te voeren en die
veilig zijn voor uw werknemers en binnen een gesteld budget gemaakt kunnen worden. Wij weten methodes die er voor zorgen hoge producties gemaakt
kunnen worden. Wij maken faseringsplannen die realistisch zijn en economisch
haalbaar zijn.
Wij kunnen ook op gebied van verginning aanvragen een ondersteuning bieden. Door ons in te huren worden uw werknemers ontlast en zorgen wij dat uw
aanvragen correct ingediend worden en dat de werkzaamheden optijd kunnen
starten.
Wij kunnen zorgen dat uw bedrijf profecioneel overkomt bij uw opdrachtgever
en overheidsinstellingen.
Wij kunnen ook uw partner zijn bij uw EMVI contracte (Economisch Meest Voordige Inschrijving) waarbij wij uw faseringen kunnen bedenken die u onderscheidend maken van de rest of uw faseringen kunnen bepalen bij RAW bestekken.
Wilt u meer weten? mail of bel ons, of kijk op onze website.

www.DGIpb.nl

Waarom kiest u ons:
- Wij ontlasten u
- Wij zijn oplossend
- Wij bedenken alternatieven
- Wij zijn onderscheiden van
de rest
- Wij zijn net iets anders
- Wij hebben geen 9-17 uur
mentaliteiet

Referentie

Wegenbouw
Vandaag de dag worden wegenbouw werken tegen zeer lagen prijzen aangenomen, Waarbij de opdrachtgever wel eist dat uw kwaliteitl everd. Om deze werken
binnen te halen moet u zich onderscheiden van uw concurenten.
Wij hebben de tools in huis om goede faseringensplannen te bedenken voor
EVMI contracten (Economisch Meest Voordeligste Inschrijving) of bij RAW bestekken.
Wij bedenken faseringsplannen die het mogelijk maken hoge producties te
maken en een veilige werkplek te bieden voor uw werknemers. Wij hanteren de
peramide van veiligheid, deze is toepasbaar in elke situatie en maakt u onderscheid van de rest.
Door onze jaren lange ervaring weten wij hoe de werkzaamheden buiten uitgevoerd worden en kunnen hier de goede faseringen en verkeersmaatregelen voor
ontwerpen.
Laat ons uw TVM (vergunning Tijdelijke VerkeersMaatregelen) aanvragen en u
weet dat uw werkzaamheden optijd kunnen starten.
Door ons in te huren zullen u faalkosten minder worden en uw werken meer
winstgevend zijn.
Wij zijn nog een jong dynamisch bedrijf maar met de ouderwetse gewoonte dat
de klant op nummer 1 staat

Kijk ook op onze website
www.dgipb.nl

www.DGIpb.nl

Waarom kiest u ons:
- Wij ontlasten u
- Wij zijn oplossend
- Wij bedenken alternatieven
- Wij zijn onderscheiden van
de rest
- Wij zijn net iets anders
- Wij hebben geen 9-17 uur
mentaliteiet
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Bouw
Wij hoeven u niet vertellen dat bouwen eeb compex terrein is. Wij kunnen uw
onderaannemer of project begeleiding voor u regelen. Door onze ervaring en
unieke werkwijze van uitvoering of toezicht houden worden uw bouwwerken
optijd opgeleverd binnen het gesteld budget.
Onze wijze van uitvoering toezicht houden is op de ouderwetse wijze van samen
bouwen en samen oplossingen. Maar wij weten ook passende maatregelen te
nemen als dingen uit de pas loten. Problemen zijn er altijd maar wij lossen ze snel
op en bouwen verder.
Ook kunnen wij u ondersteunen met het aanvragen van vergunningen en bouwplaats inrichtingen. Door het uithanden geven van deze aanvragen kunt u zihc op
andere belangrijke dingen richten en kunnen uw werkzaamheden optijd starten.
Door het inhuren van onze expertisies krijgt uw bedrijf een profecinele uitstratingen.
Wij kunnen zorgen dat uw faalkosten lager worden en winsten op projecten
toenemen.
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Waarom kiest u ons:
- Wij ontlasten u
- Wij zijn oplossend
- Wij bedenken alternatieven
- Wij zijn onderscheiden van
de rest
- Wij zijn net iets anders
- Wij hebben geen 9-17 uur
mentaliteiet
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Vergunning aanvragen
U bent vaak veel tijd kwijt in het voorbereiden van het nodige papierwerk. Om de
werkzaamheden te kunnen beginnen dient dit papierwerk gelijk, snel en foutloos
te worden ingediend. Helaas houdt dit u af van het werk waar u goed in bent en
uw geld mee verdient.
DGIpb kan u daar in ondersteunen. Wij worden daarmee een verlengstuk van uw
organisatie. En zo kunt u zich concentreren op uw eigen werkzaamheden. Dat
waar u goed in bent. Wij zorgen correct en op tijd voor het papierwerk dat voor u
belangrijk is om die werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Hoe doen wij dat? Wij hebben goede contacten hebben binnen de overheid. Zo
kunnen wij uw vergunningen snel en correct regelen. Niet alleen dat, maar ook al
uw voorbereidende werkzaamheden kunnen wij u uit handen nemen.
Met onze specialisaties op het gebied van bouw en wegenbouw kunnen wij
tevens uw onderaannemer zijn of uw partner. Zo heeft u alle middelen in huis om
uw team de professionele uitstraling te geven die nodig is.
Wil u meer weten? Onze website en webshop wijzen u de weg naar ons dienstenen productenportfolio.
www.DGIpb.nl | www.DGIwebshop.nl

www.DGIwebshop.nl

Waarom kiest u ons:
- Wij gaan voor 100% klant
teverdenheid
- U betaald achteraf
- Wij kunnen snel leveren
- Wij leveren alles wat u
wenst

Referentie

Webshop
Op onze webshop (DGIwebhop.nl) vindt u alle producten voor de wegenbouw
en bouw. Wij leveren voornamelijk producten voor bebording en afzetten van de
weg. Mar wij kunnen alles leveren wat u wilt. Laat dit weten, dan voegen wij de
producten toe aan ons assortiment.
DGIwebshop is een onderdeel van DGIpb. De producten die wij aanbieden sluiten geheel aan bij onze dienstverlening en bestaat uit onder andere:
- RVV bebording
- Onderborden
- Bebording voor “werk in uitvoering”
- Tekstborden
- Afzetmaterialen
- Bevestigings materialen
- Dranghekken
- Bouwhekken
Onze ontwerpen en borden voldoen aan geldende normen zoals:
– CROW 96a en 96b richtlijnen
– NEN 12899-1
– Europese CE normering
Wij leveren verkeersborden en materialen met allerlei soorten reflectie folies
waarvan klasse II en Klasse III het bekenste zijn. Wij gebruiken uitsluitend 3M
reflectie folie. Eventueel kunnen wij ook een extra folielaag aanbrengen voor een
langere levensduur of antiegraffettie laag.
Wij maken vooraf een ontwerp zodat u kan hoe het bord eruit komt te zien.
Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.
Laat u verrassen door een jong en dynamisch bedrijf. Wij gaan u verrassen.

www.DGIpb.nl

www.DGIwebshop.nl

Contactgegevens
DGI ProjectBegeleiding
Postbus 565
3190 AM Hoogvliet RT

Tel:
+31(0)78 75 06 948
Email: info@dgipb.nl
Jeffrey de Goede
mobiel:
+31 (0)651 41 61 79
Email: j.degoede@dgipb.nl
Jennifer Cairo
Mobiel: +31 (0)622 55 92 95
Email: j.cairo@dgipb.nl

Contact

