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Beste,
Enige jaren geleden ben ik via mijn vader in contact gekomen met dhr. Raaijmakers. Mijn vader
die wees me erop dat ik eens een aanbesteding met de firma Raros moest aangaan.
Met Vriendelijke groet,
Aangezien mijn vader al 50 jaar actief is in de bouw en ik al zo’n 10 jaar met verschillende
projecten met hem had samen gewerkt, durfde ik deze stap wel aan. Daarbij was mijn vader op
hetzelfde moment met de firma Raros een project aan het afronden waaruit al verschillende
keren was gebleken dat het met de vakbekwaamheid wel goed zat.

Ing. Joost van den Hout

De afgelopen twee jaar heb ik, als architect, verschillende projecten
Craenweidezelf
15 mogen samenwerken
met dhr. Raaijmakers. Bij alle projecten tot heden kan ik met
alle
eerlijk
zeggen dat het prettig
5056 BW Berkel-Enschot
samenwerken is en dat er veel bouwkundige kennis aanwezig is. In alle gesprekken met dhr.
Raaijmakers komt na voren dat hij een erg goed bouwkundig inzicht heeft en goed kan
meedenken in bouwkundige oplossingen. Wij architecten zijn nogal eens eigenwijs in onze
oplossingen en kunnen daarin best wel een bepalende rol opeisen. Dhr. Raaijmakers geeft mij,
als architect, die ruimte maar laat met duidelijke onderbouwingen ook blijken wanneer ik het
niet bij het juiste eind heb.
De laatste tijd heb ik een aantal projecten waar niet alleen bouwkundige kennis noodzakelijk is
maar ook een vertrouwelijk, eerlijke en open conversatie met mensen zonder de nowhow in de
bouw. Deze gesprekken zijn vooral aan de orde met bijvoorbeeld aspirant kopers van enkele
bouwprojecten. Ook tijdens deze gesprekken is dhr. Raaijmakers een eerlijke en prettige partij.
Door duidelijk te antwoorden op de gestelde vragen geeft dhr. Raaijmakers het vertrouwen aan
de mensen dat er onder zijn leiding niets mis kan gaan.
Al met al een fijn en eerlijk persoon waarmee ik graag samenwerk en in de toekomst nog hoop
veel mee samen te werken.

Met vriendelijke groet,

Architect Joost van den Hout
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