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Veelzijdigheid in bedrijf
ZVS Eemnes is een aannemersbedrijf met ruim 40 jaar ervaring en is in 1971 opgericht door Gert Zonneveld en Theo Verhoef. Zij richtten zich
in eerste instantie op de Grond-, Weg- en Waterbouw en zijn vanaf de start van het bedrijf gevestigd in Eemnes en sinds 1980 gevestigd op
de huidige locatie. Sinds 2009 is de bedrijfsvoering in handen van de heer J. Zonneveld samen met twee compagnons de heren E. en M. te
Brake.
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Hoveniersbedrijf Eemnes BV is
de nieuwe naam voor het ‘groe• Tankstation langs A2 bij Bruchem, opgeleverd in januari 2009. Het
ne’ onderdeel van ZVS Eemnes
oude tankstation is volledig gesloopt en gesaneerd waarna een nieuwe
BV en is specialist in de aanleg
opbouw is neergezet.
en het onderhoud voor tuinen
• Stichting Zozijn  2 noodgebouwen met tijdelijke voorzieningen opgeleen andere groenprojecten.
verd in 2010
Als onderdeel van het grotere
• Gemeente Eemnes renovatie en herinrichting van een woonwijk, gereageheel van ZVS Eemnes kunliseerd in 2010
nen naast tuinonderhoud ook
De civiele afdeling verzorgt de
• Voor TCN Mediapark is ZVS huisaannemer en verzorgt de rioolwerkbestratingopdrachten worden
grond-, weg- waterbouwkunzaamheden en het complete onderhoud van het Mediapark
uitgevoerd. De Hovenierstak
dige werken. Als voor een bouwwerkt voor zowel de zakelijke
project een bodemsanering
als de particuliere markt en kan
nodig is kan ZVS dat binnen de eigen organisatie
worden benaderd voor elk project, groot of klein.
uitvoeren. Daarnaast heeft het bedrijf ruim 25 jaar
Daarnaast bestaat de mogelijkheid uw bloemervaring met de bouw van tankstations en dan
bakken te laten onderhouden zodat uw tuin, of
met de aanleg vloeistofdichte vloeren.
bedrijfsentree er altijd fleurig bijstaat.
Overige werkzaamheden naast grond-, weg- en
Hoveniersbedrijf Eemnes is dealer van het kunstwaterbouw:
grasmerk GardenGrass en legt ook kunstgrasvelBodembeschermende voorzieningen
den aan voor sportaccommodaties.
Riolering
Tanksanering
Service en advies
Sloopwerken
De adviserende taak staat bij alle bedrijfsonderdeSierbestrating
len hoog in het vaandel. De klant heeft te maken
Coatings
met een vaste medewerker die het aanspreekpunt
Milieutechniek is een onafhankelijk onderdeel van
is voor alle vragen. Opdrachtgevers zijn vooral olieZVS Eemnes BV dat zich bezighoudt met ondermaatschappijen, overheden, projectontwikkelaars,
zoek, advies, begeleiding en uitvoering van milieubedrijven en particulieren. Daarnaast worden
projecten. Een van de belangrijkste taken van dit bedrijfsonderdeel
tekeningen in eigen beheer ontworpen en de medewerkers hebben
het coördineren, begeleiden en adviseren van vergunningaanvragen.
een flexibele werkhouding. ZVS Eemnes BV is een erkend leerbedrijf
De opdrachtgevers zijn vooral de chemische en petrochemische
op alle bedrijfsonderdelen. De werkzaamheden worden uitgevoerd
industrie, projectontwikkelaars en architectenbureaus maar ook
onder VCA** en ISO certificering. Daarnaast is ZVS voor verschillende
particulieren.
bedrijfsonderdelen KIWA gecertificeerd.
nmiddels is het een landelijk opererend bedrijf met
70 medewerkers. Door de
diversiteit van ZVS kan het
bedrijf meerdere totaalpakketten aanbieden, zoals nieuwbouwprojecten, verbouw of
herbouw inclusief tuinaanleg.

ZVS Eemnes BV

63 10200 PR BU ZVS Eemnes.indd 63

Aansprekende projecten
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