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Aanvang van de bouw

van de Domtoren in Utrecht
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Ontdekking Amerika 

door Columbus



1506
Leonardo Da Vinci

schildert de Mona Lisa



1600
Slag bij Nieuwpoort





1770
Oprichting 

Van Waveren Koper- en blikslager



Arris van Waveren

Geboren 07-10-1770 Neerlangbroek

Overleden 08-04-1825 Rhenen

Koper- en blikslager

Hendrik van Waveren

Geboren 07-12-1806 
Veenendaal

Overleden 25-12-1862 Rhenen

Blikslager, loodgieter

Ernst van Waveren

Geboren 23-12-1834 Rhenen
Overleden ?

Loodgieter, koperslager

Gerrit van Waveren

Geboren 01-04-1865 Rhenen

Overleden 20-04-1940 
Bodegraven

Loodgieter, koperslager

Ernst van Waveren

Geboren 23-12-1903 Bodegraven

Overleden 08-05-1983 
Bodegraven
Loodgieter

Gerrit van Waveren

Geboren 09-06-1931 Bodegraven

Overleden 01-01-1984 
Bodegraven
Loodgieter

Gerrit Jan van Waveren

Geboren 13-01-1968 
Bodegraven
Loodgieter
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VAN WAVEREN GROEP sinds 1770…

In 1770 werd de grondlegger van de Van Waveren Groep geboren. Sinds die tijd is de 

wereld ingrijpend veranderd. Van Waveren groeide mee, van vader op zoon. Inmiddels is 

Van Waveren een begrip in de regio; een professionele organisatie voor oplossingen in 

• loodgieters- en installatiewerken, 

• verwarmingstechniek en 

• badkamerinrichting. 

Het zijn afzonderlijke divisies met een eigen identiteit en deskundigheid. Maar natuurlijk 

werken we samen in project-specifieke combinaties, desgewenst met externe marktpart-

ners. Zo levert Van Waveren efficiënt en kwalitatief hoogwaardig maatwerk, of het nu gaat 

om een kleine installatie of om complexe projecten, om renovatie of nieuwbouw, om par-

ticulieren of om de zakelijke markt. Het ervaren team van Van Waveren staat garant voor 

gedegen advies, heldere afspraken en een correcte uitvoering. 



Van koper- en blikslager tot…

Het loodgieters- en installatiebedrijf vormt de historische kern van Van Waveren. De 

expertise omvat het complete vakgebied; van nieuwbouw tot renovatie met daarbij veel 

klantenwerk. Daarmee heeft Van Waveren inmiddels een reputatie opgebouwd! 

Renovatie is een vak op zich. Wij zijn gespecialiseerd in projecten van 10 tot een com-

plete wijk renoveren van 500 woningen. Wat is de meest geschikte aanpak? Welke 

leveranciers zijn betrokken? Wat zijn de specifike wensen van een woningbouw vereni-

ging? Kunnen we innovatieve technieken toepassen? Moet er vanuit de opdrachtgever 

bezuinigd worden op een project? Van Waveren is ingericht op de totale aansturing en 

begeleiding en op samenwerking met aannemers en professonals vanuit andere disci-

plines.

Van Waveren adviseert u graag en… stroopt daarna de mouwen op. Met uw specifieke 

wensen helder voor ogen!

Gecertificeerde kwaliteit: Uiteraard beschikken de Van Waveren loodgieters en installatiemonteurs 

over het VCA-certificaat en worden de geldende Arbo-richtlijnen nageleefd.
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Omdat wij u niet in de kou laten staan…

Het Verwarmingsbedrijf is een gespecialiseerd onderdeel van Van Waveren. De aanleg, 

renovatie en het onderhoud van verwarmingssystemen is een vakgebied op zich. Van 

Waveren kiest voor kwaliteit en efficiënte oplossingen: hoogwaardige materialen, de 

nieuwste technieken en eigen gemotiveerde vakmensen. 

Projecten

Van Waveren Verwarmingsbedrijf onderhoudt goede relaties met de regionale marktpar-

tijen. Aannememingsbedrijven en woningbouwcoöperaties vinden bij Van Waveren een 

kundige gesprekspartner, daadkrachtige projectleiders en heldere afspraken.  

Particuliere service

Voor de particuliere klant liggen de prioriteiten anders. Snelle service, 24-uurs bereik-

baarheid, 7 dagen per week en adequate afhandeling van het verwarmingsprobleem 

door professionele, correcte monteurs. Of het nu gaat om de aanschaf en installatie van 

een nieuwe CV-ketel of om renovatie en service. 

Gecertificeerde kwaliteit: Uiteraard beschikken de Van Waveren loodgieters en installatiemonteurs 

over het VCA-certificaat en worden de geldende Arbo-richtlijnen nageleefd.
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Realiseer uw badkamer- of keukendroom…

Badkamerland is de creatieve specialist van Van Waveren in badkamer- en keukenop-

lossingen. 

Particulieren

Het assortiment sanitair, keukeninrichting en accessoires is doeltreffend, afgestemd op 

compleet nieuwe ontwerpen én op renovatie van de bestaande ruimte. Exclusiviteit gaat 

hand-in-hand met nieuwe trends en duurzaamheid. Het sleutelwoord is maatwerk, zowel 

fysiek als budgettair, voor de particuliere klant én voor projecten, zoals woningbouw en 

renovatie. 

Kijk voor meer informatie op www.badkamerland.com

Zakelijk BadkamerProjectPlan

Als aannemer kunt u bij Badkamerland terecht voor een efficiënte invulling van de 

kopers individuele badkamerdroom. Het BadkamerProjectPlan staat borg voor een 

goede rechtstreekse advisering, een uitgewerkt voorstel en een professionele uitvoe-

ring. Daardoor kunt u zich richten op uw eigen specialisme; de coördinatie van het 

geheel. In de sanitaire ruimten laat u eenvoudig de leidingen afdoppen en de vloer en 

wanden onafgewerkt, wij zorgen voor de rest. 
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Badkamerland kent vele specialisaties maar de Romeins-Griekse badkamer blijft onze 

favoriet! Laat uw fantasie de vrije loop: getrommeld marmer met een oude uitstraling, 

oud ogende kranen, originele indelingen en imposant tegelwerk. Badkamerland regelt 

en realiseert het voor u!

Het assortiment badmeubelen, baden en accessoires in Romeins-Griekse stijl is beperkt. 

Daarom laten wij deze speciaal in Duitsland maken geheel naar uw wensen. Denk aan 

schilderingen of wandtegellandschappen met Toscaanse graanvelden en oude Romeinse 

gebouwen, met er boven een oude speciale laag in authentieke kleuren, getrommeld 

marmeren tegeltjes of in Romeinse stijl geschilderde delen of speciaal gemaakte glas-

plaatjes? het is allemaal mogelijk! Romeinse pilaren en bogen worden ook op maat 

gemaakt in Duitsland. 

Elke ruimte kan worden omgetoverd in een Romeins badhuis! Badkamerland draait er 

de hand niet voor om het creërt oplossingen op maat. Ook in 100% nieuwbouwprojec-

ten, tot aan het bad van uw dromen of de wastafel op maat zoals u wenst! Laat u inspi-

reren door de beelden op deze site en ervaar de Romeinse badkamersfeer! Ook voor 

uw badkamer geldt… alles is mogelijk!

Stamboom

Van Waveren Groep

Van Waveren Loodgieters- 
en Installatiebedrijf bv

Van Waveren 
Verwarmingsbedrijf bv

Badkamerland
Van Waveren

Romeinse badkamers

Bekijk brochure

Referenties

Contact



Referentielijst loodgieters nieuwbouw en 

renovatie werken

Projecten:

116 woningen renoveren te Utrecht

1 school  te Rotterdam

1 school   te Den Haag

100 woningen renoveren  te Bodegraven

30 woningen renoveren te Gouda

177 woningen renoveren te Katwijk

24 bedrijfswoningen te Amsterdam

12 appartementen  te Pijnacker

72 appartementen  te Leidschenveen

1 woning renoveren te Bodegraven

420 woningen renoveren te Zoetermeer

502 woningen renoveren te Zoetermeer
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Laat u overtuigen…

In een persoonlijke kennismaking vertellen wij u 

graag meer over de Van Waveren Groep en de 

mogelijkheden om u van dienst te zijn. Velen gingen 

u reeds voor. Hier ziet u welke bedrijven en overhe-

den ons de zorg toevertrouwden voor de installatie, 

renovatie en/of het onderhoud aan leiding- en afvoer-

werk, CV en badkamers.  



Referentielijst centrale verwarmingswerken

Projecten:

100 woningen renoveren  te Bodegraven

30 woningen renoveren te Gouda    

177 woningen renoveren te Katwijk

1 woning renoveren te Bodegraven

70 woningen renoveren te Zoetermeer   

87 woningen renoveren te Zoetermeer   

252 woningen renoveren te Zoetermeer

420 woningen renoveren te Zoetermeer

502 woningen renoveren te Zoetermeer

sportcomplex  te Gouda

Diversen nood gebouwen 

Hooge Burcht  te Zwammerdam

diversen bungalows te Reeuwijk  
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Laat u overtuigen…

In een persoonlijke kennismaking vertellen wij u 

graag meer over de Van Waveren Groep en de 

mogelijkheden om u van dienst te zijn. Velen gingen 

u reeds voor. Hier ziet u welke bedrijven en overhe-

den ons de zorg toevertrouwden voor de installatie, 

renovatie en/of het onderhoud aan leiding- en afvoer-

werk, CV en badkamers.  



Doortocht 9, 2411 DS Bodegraven
Tel 0172 612 496, Fax 0172 618 410
gert-jan@vanwaveren.nl

Doortocht 9, 2411 DS Bodegraven
Tel 0172 612 496, Fax 0172 618 410
gert-jan@vanwaveren.nl

Doortocht 9, 2411 DS Bodegraven
Tel 0172 612 496, Fax 0172 618 410
showroom@vanwaveren.nl
www.badkamerland.com
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