
Beheer, onderhoud en realisatie
van de openbare ruimte
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Krinkels draagt bij aan een
mooie en veilige leefomgeving

Al meer dan 60 jaar 
Krinkels is een sterke speler op het gebied van Groen, Infra, 
Water en Sport. Duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundi-
ge inrichting van de openbare ruimte in Nederland is onze 
kracht en specialiteit. Wij bestaan al meer dan 60 jaar, maar 
we zien onszelf nog steeds als een jong, dynamisch en re-
sultaatgericht bedrijf. 

Vestigingen door heel Nederland 
Vanuit onze 10 vestigingen in Nederland realiseren wij met 
ruim 200 medewerkers een jaaromzet van ruim 50 miljoen 
euro. Naast het hoofdkantoor in Breda zijn er vestigingen 
in Alkmaar, Arnhem, Eindhoven, Heerlen, Hengelo, Nagele, 
Venlo, Wouw, Zoeterwoude en Zuidwolde.

Dichtbij onze klanten
Door de landelijke spreiding is Krinkels altijd dichtbij. Hier-
door kunnen zowel regionale als landelijke klanten optimaal 
bediend worden. Onze opdrachtgevers zijn o.a. Rijkswater-
staat, NS, Ministerie van Defensie, diverse waterschappen, 
provincies, gemeenten, bedrijven en instellingen.

Meer informatie? www.krinkels.nl

Integrale projecten  |  Ontwerp, beheer en onderhoud 
Onderhoud   |  Openbare ruimte, bermen en maaiwerk 
Aanleg   |  Duurzaam, aantrekkelijk en veilig
Bomen   |  (Ver-)planten, snoeien, vellen en verbeteren

Verhardingen   |  Snelle doorstroming en goede bereikbaarheid
Ondergrondse infrastructuur  |  Netwerk van kabels, leidingen en rioleringen
Kunstwerken  |  Zoals o.a. bruggen, kademuren en steigers
Signalering en wegmeubilair  |  Signalering en onderhoud van wegmeubilair

Duurzame oevers  |  Aanleg en onderhoud op natuurvriendelijke wijze
Onderhoud watergangen en rivieren  |  Beheer langs en in het water
Oeververdedigingswerken  |  Beschermen oevers en waterkanten
Waterbouwkundige (kunst-)werken  |  Zoals o.a. watergangen, dijken, stuwen en duikers

Voetbal   |  Kunstgras, natuurgras en complete sportcomplexen
Hockey   |  Ontwerp, voorbereiding en aanleg hockeyvelden
Tennis  |  Gravel, verharde en kunstgras tennisbanen 
Overige sporten  |  Velden en banen voor o.a. korfbal, atletiek, rugby

Groen

Inhoudsopgave

Gladheidsbestrijding |  Gladheidsbestrijding door heel Nederland
Calamiteiten  |  Veilige doorstroming en opruimwerkzaamheden
Speeltoestellen  |  Speelplekken veilig en duurzaam
Reiniging en onkruidbestrijding |  Milieuvriendelijk met innovatieve methoden

Infra

Water

Sport

Overige disciplines

Unieke opdrachten | Productinnovaties en projecten van A tot Z 
	 waarin	ontwerpen,	aanleggen,	financieren	
 en onderhouden op basis van prestaties 
 belangrijke componenten zijn.
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Krinkels verzorgt het onderhoud en/of de 
realisatie van het landschap, parken, tuinen, 
rivieren, sloten, sportvelden, wegen en spoor. 

U vindt Krinkels overal
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Krinkels, al meer dan 60 jaar

Krinkels

is overal

Landelijke dekking - Krinkels werkt in heel Nederland aan het verbeteren 
en verfraaien van de openbare ruimte en het landschap. Met 10 vestigingen door 
heel Nederland en het hoofdkantoor in Breda zijn wij altijd in de buurt. Wij realise-
ren en beheren projecten van A tot Z.

Werken bij Krinkels - Ruim 200 medewerkers van Krinkels zijn dagelijks 
bezig met het mooier, beter en schoner maken van onze leefomgeving. Vakmen-
sen met een grote betrokkenheid waar wij trots op zijn. Daarnaast investeren wij 
in	jonge	gemotiveerde	mensen.	Niet	voor	niets	zijn	wij	gecertificeerd	als	erkend	
leerbedrijf in het algemeen (Aequor) maar ook op het gebied van straatwerk (SEB). 
Daarnaast is Krinkels vanaf het begin aangesloten bij de stichting TRI (voorheen 
GOA). De leerlingen worden opgeleid middels de Beroeps Begeleidende Leerweg. 
Hiermee helpen wij studenten graag op weg in hun toekomstige beroepskeuze.

Certificeringen - Onze bedrijfscode is erkend door de Stichting Beoordeling 
Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Om kwaliteit en professionaliteit in de uitvoe-
ring te borgen, wordt door ons continue aandacht besteed aan de verschillende 
uitvoeringsprocessen.	Krinkels	is	gecertificeerd	voor	ISO	9001,	VCA**	incl.	Railin-
fra,	ISO	14001	Milieumanagementsysteem,	BRL	9101	(verkeersmaatregelen),	BRL	
7001/7004 (bodemsanering), Groenkeur BRL, Groenvoorziening, Groenkeur BRL 
Boomverzorging, FSC®-Chain of Custody, DOB Toepassen Glyfosaat op verhardin-
gen,	CO2-bewust	 certificaat	niveau	5,	MVO	prestatieladder	niveau	4	en	Presta-
tieladder Socialer Ondernemen (PSO) hoogste trede (3). Kijk op www.krinkels.nl 
voor onze erkenningen.

Ruim 200 Krinkels medewerkers werken dag 
in dag uit, door heel Nederland, aan de (water)
wegen, het groen, het spoor, de sportvelden, het 
straatbeeld en de riolering.

Werken aan openbare ruimte
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200

Groot en innovatief machinepark - Krinkels beschikt  over profes-
sioneel, modern en innovatief materieel, geschikt voor grote en kleine projecten. 
Wij	investeren	in	duurzame	machines	en	handelen	bewust	op	basis	van	efficiënt	
energie-  en materiaalgebruik. Ons hoogwaardig materieel met de hoogst moge-
lijke duurzaamheidstandaard, zoals WAVE-machines (CO2-neutrale methode voor 
onkruidbestrijding), diverse typen (maai)machines en (elektrische) bedrijfsauto’s 
zorgen voor een optimaal rendement.
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Het beleid van Krinkels is gericht op een actieve 
bijdrage aan een leefbare en schone wereld. Dit 
wordt onderstreept door het MVO- en CO2 Pres-
tatieladder	certificaat.

Duurzame projecten van A tot Z

MVO Prestatieladder
Niveau 4

Zuidwolde

Hengelo

Nagele

Alkmaar

Arnhem

Venlo

Heerlen

Wouw

Zoeterwoude

Eindhoven

Breda

200
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Een schone en leefbare wereld voor iedereen

Duurzaam bij Krinkels - Duurzaam en maatschappelijk verantwoord on-
dernemen staat hoog in het vaandel bij Krinkels. Wij streven naar een schone en 
leefbare wereld voor iedereen. Om dit te bereiken gaan wij zo duurzaam mogelijk 
om met materiaal, energie en de eigen organisaties en dit vragen wij ook aan ie-
dereen waar wij invloed op uit kunnen oefenen. Alles zo duurzaam mogelijk met 
aandacht	voor	People,	Planet	en	Profit.

CO2 Prestatieladder Niveau 5 - Krinkels is in het bezit van het CO2 
Prestatieladder	certificaat	niveau	5.	Wij	zijn	altijd	op	zoek	naar	methoden	die	de	
CO2-uitstoot terugdringen. Dit doen wij samen met collega’s, kennisinstellingen, 
maatschappelijke partners en overheden.

MVO Prestatieladder Niveau 4 -	Krinkels	is	in	het	bezit	van	het	certifi-
caat MVO Prestatieladder niveau 4. Dé beloning voor de maatschappelijke betrok-
kenheid van het bedrijf. Iets waar wij als Krinkels erg trots op zijn. Krinkels behoort 
dan ook tot een zeer select gezelschap van bedrijven die dit niveau hebben en is 
het eerste bedrijf in de Groenvoorziening en één van de eersten in de GWW/Infra 
sector.

De MVO Prestatieladder heeft 5 niveaus en is een objectieve meetlat voor de pres-
taties van bedrijven op MVO-gebied. De vierde en vijfde trede wordt toegekend 
aan bedrijven waar transparantie en ketenverantwoordelijkheid een onderdeel 
van het bedrijfsbeleid vormen. Krinkels heeft er bewust voor gekozen om haar 
MVO-inspanningen objectief meetbaar te maken en vast te stellen in plaats van 
een eigen verklaring conform ISO 26001 te hanteren. 

Krinkels gaat 

voor duurzaam
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Groen werken:

Bij Krinkels

zit je goed
Aanleg -	Recreëren	in	een	groene	omgeving	die	duurzaam,	visueel	aantrekkelijk	
en veilig is. Dat is ons uitgangspunt bij de inrichting van parken en groenvoorzie-
ningen. Krinkels heeft 60 jaar ervaring in het realiseren van aansprekende groen-
projecten. Door onze werkgebieden Groen, Infra, Water en Sport te combineren 
weten	wij	ons	te	onderscheiden.	Dit	creëert	eenheid	in	de	werkzaamheden	tijdens	
de realisatie van parken en groenvoorzieningen. 

Bomen - Planten en beheren van bomen vraagt om een specialistische aan-
pak. Hiervoor schakelt Krinkels haar partnerbedrijven Quercus en European Tree 
Services in, de experts in boomverzorging. Met vestigingen door heel Nederland 
zorgen zij voor de bomen en hun groeiplaats. Het werk omvat o.a.: (ver)planten, 
snoeien, vellen, verbeteren groeiplaatsen, inventariseren, controleren (VTA), on-
derzoeken en adviseren.

Onderhoud - Met het onderhoud van bermen zorgt Krinkels ervoor dat de in-
richting van ons landschap en de openbare ruimte er verzorgd uitziet. Dit draagt bij 
aan een prettige leef- en werkomgeving. Bij maaionderhoud langs de wegen wordt 
in het kader van verkeersveiligheid volgens de geldende wetgeving een passen-
de afzetting geplaatst. Krinkels heeft bebording en actiewagens in eigen beheer. 
Deze voldoen aan de wettelijke eisen. Tijdens het onderhoud komt veel maaisel 
vrij. Krinkels kan ter plaatse het maaisel opzuigen. 

Integrale projecten - Krinkels is veelvuldig betrokken bij integrale pro-
jecten waar alle disciplines (Groen, Infra, Water en Sport) die in haar portefeuille 
zitten een rol spelen. Door disciplines te combineren weet Krinkels zich te onder-
scheiden en ontstaat eenheid tussen de sectoren. Zo kunnen projecten van ont-
werp tot beheer en onderhoud gerealiseerd worden. Daarmee ontzorgt Krinkels 
de klant en wordt bijgedragen aan een prettige leefomgeving. 

Krinkels realiseert en beheert het groen voor 
overheidsinstanties, gemeenten en instellingen. 
U vindt ons in parken, landschappen, langs 
wegen en op en rond speelplaatsen.

Dit is Krinkels in het Groen

8
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Met Krinkels

zeker op weg

Verhardingen - De overheid investeert in een goed en veilig wegennet. Krin-
kels kan hierbij deskundig van dienst zijn bij aanleg, herinrichting en beheer van 
deze wegen. Met onze erkenning als SEB bestratingsbedrijf, onderscheiden wij ons 
in de kwaliteit van het werk en werken we conform de hiervoor opgestelde proce-
dures. Belangrijke factoren hierbij zijn arbeidsomstandigheden, opleidingsmoge-
lijkheden en de vakbekwaamheid van onze medewerkers. 

Ondergrondse infrastructuur - In de grond bevindt zich een uitge-
breid netwerk van kabels en leidingen, bestemd voor het transport van vloeistof-
fen, gassen, elektrische of optische signalen. Hier moet uiteraard zorgvuldig en 
kundig mee omgegaan worden, zowel bij onderhoud als aanleg. Krinkels heeft rui-
me ervaring in alle facetten die tijdens ontwerp, uitvoerings- en beheerfase van 
leidingen, kabels en rioleringen aan de orde komen. 

Kunstwerken - Infrastructurele kunstwerken vragen specialistische kennis 
en veelal een innovatieve aanpak, zowel voor realisatie als beheer. Door onze rui-
me ervaring kunnen we kunstwerken als bruggen, duikers, kademuren, steigers, 
vlonders en dergelijke zowel bouwen als onderhouden. Ook kunnen we bestaande 
kunstwerken verfraaien, verbeteren of beter laten opgaan in de omgeving. Wij re-
aliseren infrastructurele kunstwerken van ontwerp tot eindproduct, altijd met oog 
voor veiligheid en duurzaamheid.  

Signalering en wegmeubilair - Voor de veiligheid en een goede door-
stroming van het verkeer moet de weggebruiker goed geïnformeerd worden. 
Zowel bij calamiteiten als bij aanleg en onderhoud is dit van groot belang. Wij 
installeren en beheren allerlei typen verkeerssystemen, maar wij verzorgen ook 
verkeersmaatregelen en wegomleidingen. Daarnaast behoort het schoonmaken 
van wegmeubilair tot onze werkzaamheden. 

Krinkels draagt bij aan een snelle doorstroming en goe-

de bereikbaarheid. Dit doen wij o.a. door het herinrich-

ten en beheren van wegen, signalering aanbrengen en 

schoonhouden van wegmeubilair. Ondergronds zorgen 

wij voor een goede infrastructuur van kabels, leidingen 

en rioleringen. 

Dit is het Infra werk van Krinkels

Infra werken:

10
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Krinkels werkt aan

Nederland waterland

Duurzame oevers - Natuurvriendelijk werken wij aan de realisatie en het 
beheer van duurzame oevers. Bij het aanleggen van een duurzame oever wordt 
het traditionele talud verruimd met een plasberm. Duurzame oevers zijn niet 
alleen goed voor planten en dieren, maar dragen ook bij aan de waterkwaliteit.  
Doordat deze oevers minder steil zijn, kunnen de watergangen meer water ber-
gen. Duurzame oevers hebben veelal een ‘onderwaterbeschoeiing’ en/of taluds 
die bekleed worden met betonblok- of enkamatten. 

Onderhoud watergangen en rivieren - Met een combinatie van ge-
specialiseerd materieel, boten, snoeimachines, maaimachines en opleggers voor 
afvoer van afvalmateriaal onderhouden wij diverse watergangen, rivieren, sloten 
en vijvers. Voor het onderhoud in het water worden maaiboten ingezet. Krinkels 
maait en snoeit onder water waardoor er in de watergangen een vrije waterdoor-
voer mogelijk blijft. 

Oeververdedigingswerken - Nederland heeft veel watergangen en 
het aanbrengen van beschoeiing is noodzakelijk om de oevers en waterkanten te 
beschermen. Wij hebben volop ervaring met het aanleggen van beschoeiingen 
van	hout	(FSC	gecertificeerd),	beton,	kunststof	en	staal.	Het	aanbrengen	van	be-
schoeiing gebeurt vaak in de vorm van schotten die in verschillende materialen 
leverbaar zijn (kunststof, hardhout, naaldhout of combinatie). Daarnaast plaatst 
Krinkels ook damwanden in diverse lengten.

Waterbouwkundige (kunst)werken - Nederland en water zijn nauw 
met elkaar verbonden en we zijn al eeuwenlang in strijd met de zee(spiegel). De 
stijgende zeespiegel en toenemende regenval hebben directe gevolgen voor 
Nederland. Dit vraagt om een actieve benadering. Wij verzorgen voor het Rijk, 
provincies, gemeenten en waterschappen de realisatie en het beheer van water-
bouwkundige (kunst)werken. Hierbij moet u denken aan bruggen, steiger- en vlon-
derconstructies, stuwen en duikers.

Krinkels werkt op een zo natuurlijk mogelijk 
wijze aan oevers, watergangen, beschoeiingen 
en damwanden. De waterbouwkundige (kunst) 
werken zoals stuwen, duikers en bruggen 
worden ook door Krinkels aangelegd.

Dit is Krinkels in en rond het water

Water werken:

12
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Krinkels maakt 

er een sport van

Voetbal - Een goed veld is onontbeerlijk voor het spel. Ons kunstgras combi-
neert het goede van natuurgras met de best beschikbare technische eigenschap-
pen. Naast kunstgrasvelden leggen wij ook natuurgrasvelden aan en adviseren 
we over het beheer, grassoorten, ondergronden en voeding. Wij verzorgen voor 
tal van gemeenten het (groot) onderhoud en de renovatie van natuurgrassport-
velden.	Uw	project	voorgefinancierd	met	ons	ontzorgingsconcept?	Bezoek	onze	
website voor informatie. 

Hockey - Hockey en kunstgras zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden sinds 
de	Olympische	Spelen	van	Montréal	in	1976.	Wij	hebben	verschillende	kunstgras-
systemen voor de aanleg van hockeyvelden. Een met zand ingevulde grasmat, 
een semi-waterveld of een volledig waterveld. Deze velden zorgen voor een goed 
spelcomfort, waardoor snel en precies spel extra goed haalbaar is.

Tennis - Voor tennisbanen zijn verschillende ondergronden mogelijk. Allemaal 
hebben ze hun eigen voor- en nadelen. Graag kijken we samen wat de beste op-
tie is. Hierbij kan men kiezen voor halfverhard (gravel), verhard, kunstgras of all 
weather tennisbanen. Deze laatste hebben als voordeel dat ze het gehele jaar be-
speelbaar zijn. Krinkels verzorgt het ontwerp, de technische voorbereiding, aan-
leg, onderhoud, renovatie en verplaatsing. 

Overige sporten - Naast voetbal- en hockeyvelden en tennisbanen kunt u 
bij ons terecht voor de aanleg van natuurgras, kunstgras of kunststofconstructies 
voor o.a. korfbal, atletiek, rugby en cricket. Wij verzorgen de aanleg van sportsys-
temen en u kunt bij ons terecht voor onderhoudsvraagstukken. Dit geldt ook voor 
renovatie, verplaatsing, ontwerp en technische voorbereiding. Krinkels realiseert 
de totale aanleg van sportaccommodaties. Zowel de sportvelden als alle voorzie-
ningen hieromheen zoals parkeerplaatsen, hekwerken en verlichting.

Krinkels realiseert de totale aanleg en onderhoud 
van sportaccommodaties. De sportvelden en alle 
voorzieningen hieromheen zoals parkeerplaatsen, 
hekwerken en verlichting verzorgen wij voor voet-
bal, tennis, hockey, korfbal en andere sporten. 

Dit is Krinkels in Sport

Sport werken:

14
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Krinkels bijzonder

in veelzijdigheid

Gladheidsbestrijding - In de wintermaanden kan er op elk moment glad-
heid optreden. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij goed inschatten wat er 
nodig	is	om	dit	snel	en	vakkundig	te	bestrijden.	Ook	hebben	wij	flexibele	mede-
werkers die dag en nacht klaarstaan om na instructies van de gladheidscoördina-
tor de weg op te gaan. Wij hebben een landelijke dekking met specialistisch mate-
rieel, dat ingezet kan worden voor grote en kleine opdrachtgevers. 

Calamiteiten -	Calamiteiten	Management	vraagt	om	flexibiliteit	en	specia-
le voorzieningen. Daarom hebben we speciale calamiteitenbussen ontworpen die 
alle middelen aan boord hebben om snel en adequaat op te kunnen treden. Naast 
het	creëren	van	een	veilige	werkplek	en	het	instellen	van	de	nodige	verkeersmaat-
regelen, bijvoorbeeld bij een ongeval, staat de doorstroming van het verkeer cen-
traal. Nadat de hulpdiensten hun werk hebben gedaan, dragen wij zorg voor het 
opruimen van de rijbanen en vrijgeven hiervan. 

Speeltoestellen - Ons uitgangspunt bij het ontwerp en inrichten van par-
ken met speelplekken is veiligheid en duurzaamheid. Daarom gebruiken we vaak 
houten constructies voor bruggen en speeltoestellen. Samen met zusterbedrijf 
Flora Nova zorgen we voor verbinding tussen de natuurlijke omgeving en de ruim-
telijke kwaliteit van parken. Wij leveren maatwerk en kunnen  het project van ont-
werp tot aanleg en onderhoud realiseren.   

Reiniging en onkruidbestrijding - Al sinds jaar en dag maken wij voor 
gemeenten de trottoirs, wegen en parkeerplaatsen onkruidvrij. Regelmatig wor-
den hierbij innovatieve methoden getest en bij positief resultaat in gebruik geno-
men. Wij introduceerden daarom als één van de eerste groenbedrijven in Neder-
land de milieuvriendelijke WAVE methode. Dit is een onkruidbestrijdingsmethode 
waarbij	water	van	98	graden	op	de	ondergrond	wordt	gespoten	en	borstelen	over-
bodig wordt. 

Tot de overige disciplines van Krinkels behoren: 
gladheidsbestrijding, het aanleggen van veilige en 
duurzame speelplekken, Calamiteiten Management 
en reiniging en onkruidbestrijding.

Krinkels doet het allemaal

Overige disciplines:

16



19

Krinkels

maakt het speciaal

De Unieke opdrachten van Krinkels kunnen getypeerd worden als opdrachten ‘van A tot Z’. Belangrijke com-
ponenten	hierin	zijn	ontwerpen,	aanleggen,	financieren	en	onderhouden	op	basis	van	prestaties.	Ook	aan-
bestedingsvormen als EMVI, UAV-gc, E&C, D&C, BVP of DBFM zijn ons niet vreemd. De grote diversiteit aan 
contractvormen en type werk in de markt maakt dat er steeds meer van deze Unieke opdrachten komen. 

Enkele Unieke opdrachten waar we aan werken en hebben gewerkt is het integrale beheercontract van de 
A6 voor RWS, het onderhoudscontract inclusief calamiteitenafhandeling op en langs de Maas en de aanleg 
van 35 kunstgrasvelden in Vlaanderen op basis van een DBFM contract. Vaak komen in dit soort werken alle 
vakdisciplines van Krinkels naar voren, waardoor wij in eigen beheer alle werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Ook projecten waarin productinnovaties worden toegepast rekenen wij tot onze Unieke opdrachten. Voor-
beelden hiervan zijn het aanleggen van een Wilgenplantage ten behoeve van biomassa in opdracht van de 
gemeente Groningen, het bemesten van daktuinen met urine en CO2 reductie middels toepassing van Oli-
vijn. 

Unieke opdrachten
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Voor	22	lokale	overheden	in	België	zijn	in	2	jaar	
tijd 35 kunstgrasvelden aangelegd. Krinkels ver-
zorgt ook het onderhoud gedurende 10 jaar na 
aanleg.
Alle velden zijn aangelegd via een publieke pri-
vate samenwerking: PPS. In essentie houdt dit in 
dat Krinkels verantwoordelijk is voor het totale 
proces:	ontwerpen,	bouwen,	financieren	en	onder-
houden. Ook wel DBFM genoemd.

Project uitgelicht: 35 kunstgrasvelden

De grote diversiteit aan contractvormen en type 
werk in de markt maakt dat er steeds meer Unieke 
opdrachten komen. Wij realiseren en/of beheren 
deze opdrachten van A tot Z.

Unieke opdrachten bij Krinkels



MVO Prestatieladder
Niveau 4

Zuidwolde

Hengelo

Nagele

Alkmaar

Arnhem

Venlo

Heerlen

Wouw

Zoeterwoude

Eindhoven

Breda

Hoofdkantoor
Bezoekadres:

Westbroek	49B

4822	ZX	Breda	

Postadres: 

Postbus 5

4724 ZG Wouw

Tel.: 0165-201031

info@krinkels.nl 

Vestiging Alkmaar
Postbus 1106

1810	KC	Alkmaar

Tel.:	072-5407875

info.alkmaar@krinkels.nl 

Vestiging Arnhem
Postbus 52

6920	AB	Duiven

Tel.:	026-3258060

info.arnhem@krinkels.nl

Vestiging Eindhoven
Hoppenkuil 5 

5626 DD Eindhoven

Tel.: 077-3547510 

info.eindhoven@krinkels.nl

Vestiging Heerlen
Postbus 5063

6401 GB Heerlen

Tel.:	045-5227181

info.heerlen@krinkels.nl

Vestiging Hengelo
Postbus	439

7550 AK Hengelo

Tel.: 074-2657140

info.hengelo@krinkels.nl

Vestiging Nagele
Postbus	1090

8300	BB	Emmeloord

Tel.: 0527-652521

info.nagele@krinkels.nl

Vestiging Venlo
Postbus 3304

5902	RH	Venlo

Tel.: 077-3547510

info.venlo@krinkels.nl

Volg ons op

Vestiging Wouw
Postbus 5

4724 ZG Wouw

Tel.:	0165-301851

info.wouw@krinkels.nl

Vestiging Zoeterwoude
Postbus 4

2380	AA	Zoeterwoude

Tel.:	071-5892524

info.zoeterwoude@krinkels.nl

Vestiging Zuidwolde
Postbus 34

7920	AA	Zuidwolde	(Dr.)

Tel.:	0528-233133

info.zuidwolde@krinkels.nl

Deze brochure is gedrukt op FSC® papier.


