Kwaliteit en betrouwbaarheid
op elk gebied
Voor een succesvolle realisatie van uw bouwproject
Meer dan 115 jaar ervaring op het gebied van vakkundig bouwen maakt de
Ten Brinke Group tot een professionele en betrouwbare partner voor uw
bouwproject. Als internationaal succesvol vastgoedbedrijf met vestigingen in
Nederland, Duitsland, Spanje, Portugal en Griekenland en met een omzet van
circa 950 miljoen euro garanderen wij u topkwaliteit en betrouwbaarheid.
Voor alle onderdelen in het vastgoedproces zijn wij uw partij. Wij bieden u
het complete scala: van de aankoop van grondstukken, het ontwerpen en
ontwikkelen van concepten tot de uitvoering en financiering van het vastgoed.
Ook diensten zoals verkoop, verhuur en het property, facility en asset
management maken deel uit van ons portfolio.
Het is onze hoogste prioriteit om optimaal te voldoen aan uw persoonlijke eisen
en wensen. We streven daarbij naar een probleemloze afwikkeling van alle te
doorlopen (bouw)processen.
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De in 1902 opgerichte Ten Brinke Group is tegenwoordig een internationaal succesvol vastgoedbedrijf met circa 1000 medewerkers

De hoofdvestiging van de Ten Brinke Group bevindt zich in Varsseveld
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Een overzicht van de vestigingen in Nederland, Duitsland,
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Woningbouw,
Investment

Wij vervullen uw
woonwensen
Van het kopen van een bouwkavel tot en
met de sleuteloverdracht
De Ten Brinke Group ontwerpt, ontwikkelt en realiseert woningbouwprojecten. Wij zijn actief in Nederland en Spanje, maar ook
in grote delen van Duitsland, zoals Nordrhein-Westfalen, het
Rhein-Maingebied, Beieren, Baden-Württemberg, Hamburg en
Berlijn. Onze mogelijkheden op het gebied van woningbouw
zijn zeer divers. Ons portfolio bevat gezinsvriendelijke koop- en
huurwoningen, appartementen, seniorenwoningen en verzorgingshuizen. Wij realiseren uw (woon)dromen!
Schenk ons uw vertrouwen, dan belonen wij u met een vakkundige realisatie van uw projectideeën en -wensen. Wij begeleiden
u tijdens het complete proces, van het kopen van het grondstuk
tot en met de sleuteloverdracht. Wij proberen altijd een optimale
balans voor u te vinden tussen een aantrekkelijke locatie, een
natuurlijke omgeving, duurzaamheid, bouwstijl, bouwkwaliteit
en de uiteindelijke prijs.

Luchtfoto La Vie in Berlijn
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Hanseatisch wonen in Hamburg (boven)
Nieuwbouwproject Bloemenveld in Herveld (onder)

Wooncomplex in Hamburg (boven)
Woningbouwproject Angerwiese in Wolfratshausen (onder)
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Woningbouw,
Investment

Potentieel herkennen
en optimaal benutten
Een belangrijke voorwaarde voor uw uiteindelijke tevredenheid
Als ervaren projectontwikkelaar kunnen wij het potentieel van zowel kleine als
grote bouwlocaties uitstekend inschatten en optimaal benutten voor uw uiteenlopende wensen. Wij laten hierbij niets aan het toeval over. Tijdens het complete
proces voldoen alle te nemen stappen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Wij
werken daarbij voornamelijk samen met regionale partners, want wij zijn thuis in
uw omgeving.

Appartementengebouw in Bochum
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Voor u betekent dit: korte lijnen, goede resultaten en de betrouwbaarheid van een
succesvol familiebedrijf voor een interessante locatie. Ook het thema energiebesparing behoort tot een van onze prioriteiten. Bij het ontwikkelen en bouwen van
nieuwe projecten en tijdens het gebruik ervan houden wij hier rekening mee.

Appartementengebouw in Olching

Appartementengebouw in Pfaffenhofen an der Ilm

Appartementengebouw in Jávea, Spanje (boven)
Villa’s in Finestrat, Spanje (midden en onder)
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Project
ontwikkeling

Wij hechten veel waarde aan traditie
gecombineerd met innovatie
De basis voor een succesvolle projectontwikkeling

Vooraanzicht nieuwbouwproject B9 GIZ in Bonn
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Tijdens de ontwikkeling en realisatie van uw project staat de Ten Brinke Group
u voortdurend ter zijde. Van de ontwikkeling van de locatie en de koop van het
grondstuk tot en met het regelen van de noodzakelijke vergunningen, de bouw,
de verkoop of het beheer.
Wij staan garant voor een projectontwikkeling waarbij van oudsher tradities zoals
de Nederlandse flexibiliteit en de “Duitse Gründlichkeit” een optimale combinatie
vormen. Wij beschikken daarnaast over een toekomstgerichte innovatiedrang en
kennen de actuele ontwikkelingen van de markt door en door.

Project in aanbouw (boven links)
Business Park Puerta de Algete in Madrid
(boven rechts)
Studentenwoningen, winkels en horeca
in Wageningen (onder)
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Commercieel
vastgoed

Nauwe en intensieve
samenwerking
Een optimale afstemming op uw wensen

Kantoorgebouwen
Als uw adviserend partner en ontwikkelende aannemer beloven wij u een
intensieve samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Alleen zo kunnen onze
ervaren vakspecialisten (waaronder architecten, projectmanagers, juristen en
asset managers) competent, snel en flexibel op uw wensen ingaan. Zowel voor
als tijdens het bouwproces adviseren en begeleiden wij u continu bij alle voor de
bouw uit te voeren handelingen.
Onze bouwprojecten zijn net zo veelzijdig als onze medewerkers en diensten zelf.
Zo ontwikkelen wij onder meer kantoren, particuliere en zakelijke centra, woningbouwprojecten, winkelcentra, discounters, hotels, logistieke centra, tankstations,
restaurants, sportfaciliteiten, senioren- en verzorgingscentra, ziekenhuizen en
andere openbare instellingen. Het vernieuwen en revitaliseren van beleggingsobjecten behoort eveneens tot ons omvangrijke takenpakket.

Kantoorgebouw in Bonn (boven)
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Telekom Service-Center in Leipzig (onder)

Winkelcentra, grootschalige detailhandel,
supermarkten, discounters

City-Center Ulzburg in Henstedt-Ulzburg (boven)
BERO Center in Oberhausen (onder)

Autodealers, tankstations,
parkeergarages

Audi Autohaus in Hanau (boven)
Porsche Autohaus in Freiburg (onder)

Hotels

Moxy Hotel in Eschborn
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Commercieel
vastgoed

Optimale transparantie
Wij betrekken u vanaf het eerste ontwerp bij het bouwproces.
We zorgen voor een optimaal resultaat voor wat de (technische)
realisatie, de kwaliteit, de planning en de prijs betreft.

Gezondheidszorg

Seniorenwoningen in Mainz
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Met deze manier van werken hebben we vele projecten uitgevoerd. Wij garanderen u volledige transparantie gedurende het
gehele proces.

Logistiek,
commercieel vastgoed

Clinton Logistiek Centrum in Hoppegarten

Fastfoodrestaurants,
bouwmarkten

McDonald’s in Almelo (boven)
Obi Bouwmarkt in Leipzig (onder)

Woonwerkcomplex,
appartementengebouwen

Appartementengebouw in Berlijn (boven)
Appartementengebouw Esplanade Living in Potsdam (onder)

Sportaccomodaties

Maxipark Arena in Hamm-Werries
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Asset
management

Duurzame waardestijging
van uw object
Profiteer van onze ervaring en knowhow
Ten Brinke Asset Management is voor u actief binnen het
property, facility en asset management. Wij fungeren hierbij als
belangenvertegenwoordiger van investeerders en eigenaren.
Asset management bestaat niet alleen uit het opstellen van
huurcontracten en het onderhouden en afwikkelen ervan. Het
is bij ons onderdeel van het complete proces. Dankzij onze
ervaring dragen wij bij aan een optimaal ontwerp en realisatie
van al uw wensen en zetten ons zo in voor het totale beheer
van uw vastgoed.
Met onze eigen specialisten en vakkundige medewerkers voeren
wij alle commerciële en technische taken uit die bij het management van vastgoed komen kijken. Dit doen we gedurende de
complete cyclus van het project.

14

Binnenplaats appartementengebouw in Hamburg (boven)
Winkelcentrum in Leinfelden-Echterdingen (midden)

Binnenzijde BERO Center in Oberhausen (onder)
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Academie

Opleiding

Carrière
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Extra kwaliteit dankzij effectieve scholing
Je bent nooit uitgeleerd

In oktober 2013 werd de Ten Brinke Academie opgericht. De academie biedt onze
medewerkers flexibele, individuele en professionele opleidings- en carrièremogelijkheden, die aansluiten bij hun functie, vakgebied en interesses.
Daarnaast kunnen wij hiermee de hoge kwaliteit van onze diensten nog verder
optimaliseren. Dit betreft bijvoorbeeld de omgang met nieuwe technieken en
ontwikkelingen, zodat (bouw)processen volgens de laatste technische innovaties
worden gerealiseerd. Om deze doelen te verwezenlijken, worden er meerdere
opleidingsmogelijkheden aangeboden. Bijvoorbeeld individuele training en
coaching, maar ook groepscursussen en seminars.
De academie biedt flexibele en individuele opleidingsmogelijkheden voor een
effectieve kennisoverdracht.

Een sterk team en een platte organisatiestructuur
Om ons team nog verder te versterken, zoeken we regelmatig nieuwe collega’s
voor bijvoorbeeld de projectontwikkeling, tekenkamers, de uitvoering van
projecten of voor de administratie. Alle takken binnen het bedrijf onderscheiden
zich door een sterke teamgeest en platte organisatiestructuur. Elk afzonderlijk deel
van de Ten Brinke Group levert een belangrijke bijdrage aan het totale succes van
ons familiebedrijf.
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Maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap
Foundation

vereist sociale betrokkenheid

Vanuit deze overtuiging heeft de Ten Brinke Group enkele jaren geleden de Ten
Brinke Foundation opgericht. Doel van de stichting: door actieve ondersteuning
de leefomstandigheden van mensen in de armste landen van de wereld duurzaam verbeteren, doelgericht en op de lange termijn.
Voor de Ten Brinke Group betekent sociale betrokkenheid “mensen helpen
zichzelf te helpen”, d.w.z. financiële steun verlenen voor de bouw van opleidingscentra, het opzetten en ontwikkelen van eigen farmprojecten, het verstrekken
van microkredieten om mensen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud
te voorzien - zodat ze uiteindelijk zelfvoorzienend kunnen worden.
De Ten Brinke Foundation biedt hulp die direct en merkbaar effect sorteert. Hulp
die is afgestemd op de lokale behoeften en tegelijkertijd toekomstgericht is.

Een jonge hulp bij de kooloogst in Niger
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Medewerkers van de Ten Brinke Foundation uit Ghana op bezoek in Varsseveld (boven)
Landbouwproject in Malawi (midden) - Groenten oogst in Niger (onder)

Ten Brinke Foundation
projectoverzicht
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Waterputten in Mozambique (onder)
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