
Glas is wat wij doen. 
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Hermans. Helder in glas
 
Hermans Projecten BV is een 
echte specialist gericht op alles 
wat met glas te maken heeft. 
Het bedrijf is in 2012 opgericht 
en heeft in haar korte bestaan 
een grote groei doorgemaakt. 
Het is een glasbedrijf nieuwe 
stijl. Glas is een breed product 
met veel mogelijkheden. Daarom 
staan de innovatieve toepas- 
singen centraal. Vanuit die 
kennis-gedachte bedient  
Hermans Projecten met een team 
van specialisten de markt. In tal 
van uiteenlopende branches.  
We adviseren en voeren uit.  
Volledig gericht op het oplossen 
van glas-gerelateerde vraagstuk-
ken bij onze klanten. Innovatief 
en creatief. En slagvaardig: het 
kantoor bevindt zich in  
Zwanenburg, vlakbij Amster-
dam. Daar is ook het magazijn 
met daarin een voorraad van de 
meest voorkomende glassoorten.
 
We zijn aangesloten bij GBO 
(Glas Branche Organisatie) en zijn 
KIWA gecertificeerd.

glasvanhermans.nl
glasvanhermans.nl
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Woningbouwcorporaties en -stichtingen hebben 
vaak te maken met uitdagingen op het gebied 
van glas. Hermans heeft voor woningbouwcorpo-
raties en -stichtingen toegesneden diensten. De 
nadruk daarbij ligt op ‘ontzorgen’. We begrijpen 
dat er zaken zijn die direct en met spoed moeten 

worden opgelost. Dat doen we, en daar kunt u op vertrouwen. En er 
zijn ook projecten die moeten worden begeleid, waarbij u wilt stoe-
len op een hoog kennisniveau van uw glaspartner.  
 

Adequaat afhandelen van wat  
direct nodig is en het geven van  
kostenbesparende en duurzame  
adviezen voor de lange termijn
 
Dat kennisniveau biedt Hermans u. Juist ook grote nieuwbouw- en 
renovatieprojecten zijn bij Hermans in vertrouwde handen. Vanuit de 
gedachte dat wij klanten daadwerkelijk helpen, komen we zelf met de 
juiste oplossingen. Bijvoorbeeld als het 
gaat over kostenbesparende en duurzame 
adviezen. We weten daadwerkelijk de in-
novaties in de markt en weten ook, vanuit 
onze ruime staat van dienst, hoe dat past 
bij een woningbouwcorporatie of -stich-
ting. Daarmee worden we het verlengstuk 
van uw organisatie waar u, met een gerust 
hart, uw werk aan toe kunt vertrouwen.
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De kracht van het bieden van alle  
diensten, specifiek gericht op uw sector
Hermans biedt u toegesneden diensten en producten die u als woningbouwbedrijf tegen komt, 

specifiek en uitsluitend gericht op glas. Expertise over kostenreductie, de nieuwste ontwikkelingen en 

regelgeving. En alle soorten glas, snel leverbaar, geplaatst door ervaren vakmensen.

Capaciteit om aan iedere vraag 
te voldoen
Renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten: we hebben er de mensen voor. Maar ook voor calami-

teiten of snelle afhandeling van schades die tegelijk zijn ontstaan, bieden we u de oplossing die u 

nodig hebt. 

 

Communicatie is de 
sleutel voor tevreden huurders en  
gebruikers
Ergernis ontstaat vaak door miscommunicatie. Hermans werkt met duidelijke protocollen om mis-

communicatie tot een miniem niveau te verkleinen. Dit zorgt ervoor dat u tevreden huurders houdt.

Met onze jarenlange ervaring kunnen we 
snel inspelen op uw wensen
We kennen uw sector. Daarmee haalt u met Hermans een bedrijf in huis dat u snel begrijpt. Hierdoor 

kunnen we direct inspelen op uw wensen en zorgen voor een langdurige en constructieve  

samenwerking.



Verbeteringstrajecten om uw kosten te 
reduceren: van advies tot realisatie
Hermans werkt vanuit de gedachte, dat de reductie van kosten een centraal punt is. We leveren 

ideeën aan om kosten voor u te besparen en voeren deze voor u uit.  

Verbetering van de energieprestatie  
verhoogt de waardering van huur- 
woningen
Glas heeft een belangrijke invloed op de energieprestatie van een huurwoning. We kunnen u onder-

steunen in het verhogen van het puntenaantal van uw huurwoningen middels energiebesparende 

maatregelen en aanpassingen.  

Fulfillment vanaf de eerste melding tot 
het afhandelen met de verzekerings-
maatschappij
Schades handelen wij voor u af op de manier die het beste bij u past. Meldingen kunnen desgewenst 

tot aan de verzekeringsmaatschappij worden doorgevoerd. 

Normering en certificering en het 
KWH-huurlabel
We werken conform alle noodzakelijke normeringen: van NEN 3569 tot NPR 3577. 

En uitsluitend met goed opgeleide en gecertificeerde medewerkers. Het KWH-huur-

label is gëintegreerd onderdeel van onze Intergrated Management Services.

gecertificeerd
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onze werkwijze
Als woningbouwcorporatie of -stichting heeft u een specifieke geborgde werkwijze. Daarbij horen 

ook uw kernkwaliteiten, waarmee u zich onderscheidt. Deze visie zullen wij ook uitdragen waar nodig, 

als we met uw huurders in contact zijn.

Alle soorten glas leverbaar:  
van floatglas tot energiebesparend  
dubbel- en driedubbel glas
We bieden u alle soorten glas. Voor ‘het dagelijkse werk’, maar ook voor speciale toepassingen.  

Bijvoorbeeld voor preventiedoeleinden en breukreductie. Maar ook speciaalglas en projectglas hoort 

bij ons vaste assortiment. Vanzelfsprekend hebben we ook een uitgebreid assortiment energie- 

besparende glassoorten voor u: H++ en driedubbel isolatieglas. 

Asbest Verwijde-
ringsservice
In beglazingskitten zit asbest. Wij ver-

wijderen de kit conform de juiste regel-

geving. Met onze werkmethodiek wordt 

de asbest op de juist manier verwijderd. 

Alle partijen, waaronder de gemeente en 

inspectie SZW, worden juist geïnformeerd. 

Hermans draagt zorg voor alles tot aan de 

afvoer van het asbesthoudende materiaal. 

U wordt vrijgesteld van risico’s.

Naschilderen
Na het vervangen van het glas, bieden we 

u de mogelijkheid ook het naschilderwerk 

direct te verrichten. Dit om vochtinsluiting 

te voorkomen. We dragen dan zorg voor 

het gronden en afschilderen van glaslat-

ten in iedere gewenste kleur. Met deze 

specifiek op woningcorporaties gerichte 

dienstverlening, is het niet nodig om apart 

een schilder te laten komen. De voordelen: 

het reduceren van kosten en tijd.

Speciale dienstverlening  
mutatiewoningen en na-isolatie
Mutaties in uw portefeuille, daar heeft u dagelijks mee te maken. Het snel verhuurbaar maken is 

dan prioriteit. Hermans biedt u een dienstverlening gericht op mutatiewoningen. Na-isolatie is 

hiervan een belangrijk onderdeel, waarbij we het gevelaanzicht van uw panden ongewijzigd laten.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in vo-

luptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Integrated  
Management  
Services: 
voor grote  
projecten en  
organisaties

Integrated Management Services is de totaalge-

dachte van waaruit we onze dienstverlening aan 

u ‘sturen’. We integreren alle diensten en wensen 

van uw organisatie en zorgen ervoor dat we het 

verlengstuk van uw organisatie 

worden. U heeft daarmee feitelijk 

een expertisecentrum toegevoegd 

aan uw organisatie waar u altijd op 

terug kunt vallen. Met Integrated 

Management Services wordt alles gestructureerd 

voor u uitgevoerd.

Krachtige tools

Alles geregeld  
bij één bedrijf

Management Service• 
Glaszetten• 
Renovatie / restauratie• 
Onderhoud• 
Preventie• 

24/7 Service• 
Asbestverwijdering• 
Glasgroothandel• 
Speciale projecten• 
Totaaladvies• 



HERMANS PROJECTEN BV

Weerenweg 16 
1161 AH Zwanenburg
Tel: 020 - 497 86 08

E-mail: info@dhermans.nl

glasvanhermans.nl

Openingstijden kantoor:
Ma. t/m vr. - 08:00 - 17:00
Glasherstel 24/7 bereikbaar

020 - 497 86 08

BTW: NL822190898B01  •  KVK: 34386261

Rabobank 10.72.52.511  •  BIC: RABONL2U

IBAN: NL57RABO 0107252511

glasvanhermans.nl

gecertificeerd

wij werken voor:


