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Johan de With: veelzijdig ondernemer
maandag 7 juli 2008 10:06
NUNSPEET - Sinds september 2006 heeft Johan de With zijn eigen bouwbedrijf. Na een aantal jaar
als metselaar en in de woninginrichting gewerkt te hebben, besloot Johan de stap te nemen om voor
zichzelf te beginnen. “Ik was altijd al bezig met bouwen en verbouwen. Het was eigenlijk een hobby
van me. Een badkamer realiseren, een keuken plaatsen, een dakkapel bouwen; noem maar op."
Wat de ogen van Johan zien, maken zijn handen. Ook in en rondom zijn eigen huis heeft Johan zo
ongeveer alles zelf gemaakt. Een prachtige schuur in zijn eigen tuin getuigt van dit stukje
vakmanschap. De klanten komen dan ook uit geheel Nederland. Johan vertelt gedreven: “Door een
aantal grote aannemers ben ik in de opstartperiode gevraagd om wat projecten in mijn regio op te
pakken. Van het een komt het ander.Via mond-tot-mond weten mensen mij inmiddels prima te
vinden."
Een groot voordeel is dat de klant alles kan uitbesteden aan het bouwbedrijf. Zo kunnen door De With
bouwvergunningen bij de gemeente worden aangevraagd, tekeningen worden gemaakt, maar ook de
totale bouw is bij Bouwbedrijf De With in goede handen. Johan: “Op deze manier heeft de klant één
aanspreekpunt dat verder alles aanstuurt." De keuken, de badkamer, een serre en een dakkapel; elk
vertrek in het huis kan door het bedrijf worden aangepakt. Verbouw, aanbouw en renovatie, casco of
geschilderd en wel. Van begin tot het eind kan het bouwtraject worden gerealiseerd.
Naast zijn bouwwerkzaamheden, doet Johan ook duikwerkzaamheden. Hij heeft middels opleiding de
juiste brevetten/bevoegdheden gehaald om deze werkzaamheden uit te mogen voeren. “Ik word door
bedrijven, havenmeesters en particulieren opgebeld als er bijvoorbeeld iets over boord is gevallen om
dat vervolgens op te duiken." Maar ook bij stormschades, kade-inspecties, inspectie van boten, kan de
hulp van Johan ingezet worden. “Een belletje en binnen 24 uur ben ik ter plaatse", aldus de nog jonge
ondernemer.
Wie voor zowel bouw- als duikwerkzaamheden contact op wil nemen met Bouwbedrijf De With, kan dit
doen via het telefoonnummer 06-24132629 of 0341-251208. Binnenkort is de onderneming ook online
te vinden en wel op www.bouwbedrijfdewith.nl.
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