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24-UUR SERVICEDIENST
Wij werken voor particulieren, bedrijven en instellingen. 
Onze opdrachtgevers kunnen bij urgente calamiteiten 
24 uur per dag, 7 dagen per week gebruik maken van 
onze servicedienst. 

W W W. B O S W I J K . N L

Sinds 1969 verzorgen wij bouwkundige en installatie-
technische werkzaamheden die variëren van kleine
aanpassingen aan woningen en gebouwen tot 
grootschalige nieuwbouw, verbouw en renovaties. 
Vanwege onze service is Boswijk een begrip op de 
Utrechtse Heuvelrug en ver daarbuiten.

Passie, plezier en vakmanschap zijn de kernwoorden 
die onze werkwijze het best typeren. Het leveren van 
kwaliteit en een duurzame relatie met onze opdracht-
gever zijn onze drijfveren.

Tussen de afdelingen bouw, elektra en beveiliging 
bestaat geen gedwongen winkelnering.

ZEKERHEID 
Er zijn natuurlijk meer bouw- en installatiebedrijven, 
dus hoe weet u nu dat de werkzaamheden goed 
worden uitgevoerd en dat garanties worden nage-
komen. Naast goede referenties, hebben wij mede 
daarom de volgende certifi ceringen:  

PASSIE, PLEZIER EN
VAKMANSCHAP

“De app vergroot de service naar onze klanten”



DUURZAME INSTALLATIES 
Wij leveren en installeren energiezuinige en 
duurzame installaties. Hiermee dragen wij bij aan een 
schoner milieu en helpen we u te besparen op uw 
energielasten. 

INNOVATIEVE PRODUCTEN 
Om uw wensen zo goed mogelijk in te vullen zijn wij 
altijd op zoek naar innovatieve producten en nieuwe 
technieken. Wij laten ons daarbij vooral inspireren door 
uw wensen.

TOTAALOPLOSSINGEN
Bij de voorbereiding en uitvoering van onze 
werkzaamheden, bundelen we onze kennis en 
expertise en zorgen zo voor een totaaloplossing met 
een optimaal eindresultaat. 

VEILIGHEID 
Uw gevoel voor veiligheid staat centraal bij onze 
aanpak. U kunt daarbij denken aan de advisering 
en montage van inbraakdetectie, camerabewaking, 
brandmeldinstallaties en domotica.  

INBRAAKDETECTIE
Wij maken gebruik van eerste klas apparatuur 
waardoor u verzekerd bent van een goed werkend 
systeem. Onze geavanceerde producten kunnen 
worden uitgebreid met verschillende componenten. 

DOMOTICA
Wij installeren Domotica (huisautomatisering) voor 
mensen die kiezen voor luxe en gemak en voor 
mensen die langer zelfstandig willen blijven wonen. 
In alle gevallen stemmen wij het systeem af op de 
wensen en de eisen van onze opdrachtgever.

BOUW ELEKTRA BEVEILIGING

KLEINE KLUSSEN 
Met een flexibele afdeling van allround timmerlieden 
voeren wij uw klussen snel en kostenefficiënt uit.

GROOTSCHALIGE PROJECTEN 
Grootschalige projecten worden volledig geanalyseerd, 
vakkundig voorbereid en afgestemd op uw wensen. 
Zo realiseren wij uw projectdoelstellingen.

MODERNE TECHNIEKEN 
Voor een optimaal resultaat combineren wij traditioneel 
vakmanschap met de nieuwste technieken. Vanuit 
onze passie en onze kennis van innovaties zijn wij 
in staat om ons flexibel te bewegen in een steeds 
dynamischer werkveld.

“Ze leveren hoge kwaliteit en goede nazorg” “Het zijn aardige en correcte mensen” “Ze hebben duidelijk verstand van zaken”


