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Bent u toe aan een nieuwe Rabobank?

Winters projectrealisatie creëert, zorgt, werkt én bespaart!

Uw partner

Winters projectrealisatie
Rat Verleghstraat 116
4815 PT Breda

Telefoon 076 – 565 32 50 
Telefax 076 – 565 39 25
www.wintersprojectrealisatie.nl
info@wintersprojectrealisatie.nl

Onze partners

–  De Bont cs architecten  
www.debontcs.nl 
Breda 

–  Romijnders Project Management 
www.romijnders.nl 
Arnhem 

–  Erco Interieurbouw 
www.erco-ib.nl 
Valkenswaard



“Voor een Rabobank die per definitie geworteld is in de lokale  
samenleving zou het voor de hand kunnen liggen om bij een 
verbouwing te kiezen voor eigen relaties. Toch hebben wij bij 
de herinrichting van een aantal vestigingen bewust gekozen 
voor Winters projectrealisatie, een gespecialiseerd bedrijf  
dat veel ervaring heeft met Rabobanken. Daardoor kunnen zij 
kritisch en inventief met je meedenken. Dat gebeurt al bij het 
opstellen van een schouwrapport. Als zij in een cascopand 
rondlopen, zien ze meteen mogelijkheden die je zelf niet altijd 
onderkent. Dit vind ik een absolute meerwaarde. Bovendien 
bieden zij verschillende keuzemogelijkheden aan, want elke  
locatie vraagt om een eigen ‘gezicht’. 
Als je, zoals wij, tot volle tevredenheid bij een aantal projecten 
met Winters hebt samengewerkt, is er een groot wederzijds 
vertrouwen. Dat maakt de keuze bij volgende herinrichtingen 
een stuk makkelijker voor ons.”

Bart Magermans
directeur particulieren en bedrijvenadvies Rabobank Maastricht en Omstreken
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Winters creëert

Ruim 30 locaties gingen u voor
Sinds 2004 hebben wij op ruim 30 locaties in heel het land de (her)huisvesting gerealiseerd. 
Door hoofdzakelijk met een vast team te werken is het ons telkens gelukt om de projecten  
binnen het programma van eisen, budget en planning op te leveren. Dat wil zeggen dat de 
bank de dag daarna alweer operationeel was! 

Tijd en kosten besparen
Een (her)huisvesting realiseren met een vast team heeft veel voordelen. In elk geval een kortere 
uitvoeringstijd. En die levert u weer minder overlast en minder kosten op. Bovendien heeft u te 
maken met slechts één aanspreekpunt. Eventuele tussentijdse aanpassingen kunnen daardoor 
makkelijker en sneller worden uitgevoerd. Kortom, minder zorgen.
Deze voor beide partijen tijd- en kostenbeperkende aanpak zorgt er mede voor dat Winters 
een zeer scherpe prijs kan garanderen.
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Bij Winters kan alles
De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan bij veel verschillende Rabobanken.  
Elke bank is anders en vraagt om een andere oplossing. Die brede ervaring heeft ons flexibel,  
efficiënt en professioneel gemaakt. Wij weten waar we het over hebben en kennen vaak meer-
dere oplossingen voor hetzelfde probleem.
Bij (her)huisvesting is vrijwel altijd sprake van meerdere functiegebieden (zoals entree,  
winkel, etalage, ontvangst, spreekkamer, back-office, facilitair, waardegebied e.d.). Deze  
kunnen geheel naar uw wensen en behoeften worden ont worpen en gerealiseerd. 
Indien u binnen de bestaande concepten:
– Rabowinkelformule
– jong en dynamisch
– huiselijk
blijft, kunnen grote voordelen worden bereikt in tijd en in kosten.
Er kan ook sprake zijn van complete nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing, renovatie of andere 
bouwkundige aanpassingen. 
In het hele proces kunnen, als u dat wenst, uw bestaande relaties worden ingeschakeld.  
Want bij Winters projectrealisatie kan in principe alles!

Winters creëert
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“Sinds 2005 heeft Winters op 10 locaties de herinrichting 
van innovatieve bankwinkels voor ons gerealiseerd. Allemaal 
binnen de afgesproken tijd. Soms hebben we met eigen 
installateurs gewerkt, maar het totaalproject was altijd in  
handen van Winters. 
Wat ik goed vind, is dat de kantoren gewoon konden functio-
neren tijdens de verbouwing. Ze kunnen zich goed inleven in 
wat er bij een verbouwing komt kijken voor de opdrachtgever. 
Dan gaat het om begrip, improvisatievermogen, afstemming  
en communicatie.  
Ook na de ontwerpfase zijn ze flexibel om aanpassingen te 
doen. Er is in hun aanpak duidelijk sprake van partnership. 
Voor ons is het cruciaal dat er altijd een aanspreekpunt aan-
wezig is. Dat hebben ze telkens weer prima geregeld.”

Ruben de Jong
manager facilitaire services Rabobank Tilburg en Omstreken
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“Winters heeft bij ons de herinrichting van vestiging Diemen 
verzorgd. We hebben voor deze firma gekozen, omdat ze  
in Amsterdam al vele Rabobankkantoren en -winkels hebben 
gerestyled, tot volle tevredenheid. Een bank verbouwen 
vraagt namelijk een speciale aanpak, onder meer op het  
gebied van veiligheid. Dan telt ervaring uiteraard. 
Tijdens zo’n verbouwingsproces moet er ook altijd het nodige 
worden aangepast. Aangezien Winters bij onze herinrichting  
alles in één hand had, konden ze dat altijd efficiënt en binnen 
de geplande tijd regelen. Wij hebben niet voor het standaard-
concept gekozen maar voor veel eigen variatie, gericht op 
ons specifieke klantenbestand. Ook daar gaan ze heel  
professioneel en flexibel mee om. Afspraak is afspraak!”

Nico Bos
directeur Markt Oost Rabobank Amsterdam 
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·  Wij werken met vaste partners, die net als wij ervaring hebben met lokale en landelijke  
Rabobank-organisaties. Dat staat garant voor een goed georganiseerd en soepel verlopend 
huisvestingsproces in een constructieve sfeer.

·  Door gebruik te maken van gestandaardiseerde materialen en systemen kunnen wij sneller, 
goedkoper en optimaler werken. Dat zorgt voor kortere doorlooptijden met kwaliteitbehoud,  
en voorkomt faalkosten. 

·  Naast de standaard projectrealisatie zijn er vele varianten mogelijk. Nieuwe producten en  
ontwikkelingen onderzoeken wij en kunnen wij perfect inpassen.

·  Winters werkt met een gegarandeerde prijs en planning, vanaf het schouwrapport tot aan  
de oplevering van het project. Prijsvergelijkingen door de Rabobank zelf tonen telkens aan  
dat wij het voordeligst werken.

Een huisvestingsproces biedt menigeen de nodige kopzorgen. Het brengt overlast, onvoor-
spel bare problemen, herrie en stof met zich mee. En het ergste: de bank moet een tijd geheel 
of gedeeltelijk dicht. 
Daar bedacht Winters in 2005 een oplossing voor. 

Draag de totale zorg over aan een ervaren partner die weet hoe Rabobanken werken. 

Lees hieronder hoe onze projectrealisatie werkt.

·  Bij ons heeft u slechts één aanspreekpunt voor het hele proces, inclusief het onderhouden  
van alle contacten en het aansturen van externe uitvoerende partijen.

·  Winters zorgt compleet voor uw nieuwe huisvesting/inrichting van ontwerp tot oplevering, 
van schetsrol tot en met wc-rol. Van vergunningen, geldautomaten, beveiligingssysteem, 
data-installatie, gevelreclame tot inrichting. 

Winters zorgt
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“Vanaf de eerste realisatie van een bankwinkel hebben wij 
nauw samengewerkt met Winters projectrealisatie. Als  
architectenbureau vertalen wij de wensen van de opdracht-
gever naar een ontwerp. Om de Rabobank klant nog meer  
van dienst te zijn, hebben we een aantal huisvestigings-
concepten ontwikkeld: de standaard Rabowinkel, ‘jong &  
dynamisch’ en ‘huiselijk’. Daarvan zijn weer diverse combina-
ties mogelijk in de entree, winkel, etalage, ontvangstruimte,  
spreekkamer, back-office, e.d. Elke opdrachtgever kan de  
juiste sfeer van zijn eigen bank bepalen en daar begeleiden  
wij hem in.  
Dankzij de ruime ervaring en intensieve samenwerking die  
wij samen met Winters projectrealisatie, Romijnders en Erco 
hebben opgebouwd in vele her huisvestingsprojecten van de 
Rabobank, kunnen wij als team snel, efficiënt en professioneel 
werken.  
Als architect zitten wij vooraan in het proces, maar je moet  
ook tijdens het bouwen snel goede oplossingen kunnen aan-
dragen. Dan moet je elkaar blindelings begrijpen. Elke bank-
directeur begrijpt dat dit kosten bespaart en zekerheid biedt.” 

Frans Deelen
directeur architect De Bont cs Architecten
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Winters werkt

Door onze uitgekiende werkwijze kunt u in elke fase besluiten of en hoe u verder gaat met het  
realiseren van het project. Winters werkt daarbij met beslisdocumenten die een afgewogen  
besluit mogelijk maken.
Doorgaans bestaat onze werkwijze uit 3 fasen. De eerste 2 fasen voeren wij, ongeacht de  
grootte van het project, voor een vaste prijs uit.

1. Schouwrapportage en voorlopig ontwerp
Na een schouwing op locatie presenteren wij binnen 4 weken een rapport met de inventarisa-
tie van de huidige situatie, voorlopig ontwerp, kostenraming, projectplanning, specifieke 
uitvoerings aspecten en aan te vragen vergunningen. 
Deze rapportage maakt in één oogopslag duidelijk wat de mogelijkheden voor u zijn met uw  
huisvesting binnen de door u gestelde kaders.

2. Definitief ontwerp
Als u ervoor kiest om het project door Winters uit te laten werken, realiseren wij een definitief  
ontwerp, kostprijs, uitvoeringsplanning en alle benodigde vergunningen. 

3. Realisatie project
In deze fase draagt u de uitvoering van de werkzaamheden op. Ook voor deze fase geldt een 
vaste prijs en een definitieve planning.
Om de kwaliteit, procestijd en kosten optimaal te kunnen bewaken werken wij met vaste 
partners. Wij hebben echter ook ervaring met de inzet van relaties van lokale banken onder 
onze regie.

Winters projectrealisatie
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“Als vaste partner van Winters zijn wij bij de (her)huisvesting 
van ruim 30 Rabo-vestigingen betrokken geweest. Romijnders 
Project Management verzorgt bij de winkelformules het  
installatieontwerp, zowel werktuigbouwkundig als elektro-
technisch, en veelal de feitelijke installatie. Door die lange, 
intensieve ervaring hebben wij veel affiniteit opgebouwd met 
de ‘do’s and don’t s’ van de Rabobank. Zo zijn er veel speci-
fieke wensen voor installatietechnieken bij bijvoorbeeld de 
waardegebieden. Voor alle vestigingen gelden andere wensen 
en behoeften. Door onze expertise kunnen wij heel snel 
schakelen tussen de verschillende varianten, en systeem-  
en prijsvergelijkingen maken. Daar zit onze kracht, want dat 
bespaart tijd en kosten.

Voor opdrachtgevers is het bovendien belangrijk om op ieder 
moment in het bouwproces de juiste beslissingen te kunnen 
nemen. Daarvoor is gedegen kennis van het bouwproces,  
de bouwtechnieken en de van toepassing zijnde regelgeving 
onontbeerlijk. Die kennis brengen wij in vanuit de invalshoek 
van ‘turnkey ontwerpend installateur’. Door zelf de installatie  
te realiseren kan een herhuisvesting effectiever en efficiënter 
worden gerealiseerd. Daar kiezen de meeste Rabobanken 
voor uit kostenoverweging.”

Geert Megens
directeur Romijnders Projectmanagement
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Fase 1:
1. Programma van eisen opstellen samen met bank
2. Schouwen bestaande locatie
3. Schouwrapport, voorlopig ontwerp, kostenraming en voorlopige planning presenteren

Beslismoment opdrachtgever

Fase 2: 
4. Voorlopig ontwerp aanpassen en uitwerken
5. Vergunningen en offertes aanvragen
6. Definitief ontwerp, kostprijs en planning presenteren

Beslismoment opdrachtgever

Fase 3: 
7. Transactieovereenkomst opstellen en tekenen
8. Project realiseren
9. Oplevering en opening

Stappenplan
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“Als je een herinrichting snel en accuraat wilt realiseren, 
moet je ervoor zorgen dat alles in één hand is van een  
ervaren firma. Zeker bij een specifieke opdrachtgever als  
een bank. Die willen een perfect resultaat binnen een zeer 
strakke planning en met zo min mogelijk overlast.  
Erco interieurbouw werkt al jaren probleemloos samen met 
Winters. Onze projectleiders hebben aan een half woord  
genoeg om elkaar te begrijpen. Als je samen ruim 30 banken 
hebt gerestyled binnen de afgesproken tijd, mag je spreken 
van perfect partnership en teamwork. Door die soepele  
samenwerking en doordat je met Winters één aanspreek-
punt hebt met verstand van zaken, heb je relatief weinig  
tijdrovende vergaderingen nodig. Dat is prettig werken voor 
ons, maar uiteindelijk is de Rabobank er het beste mee af.”

Arno Groot
directeur Erco interieurbouw
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Bij de inrichting kunt u kiezen uit vele varianten. Grofweg gaat het om 3 sferen: het standaard 
Rabo-winkelconcept, jong & dynamisch en huiselijk. Daarvan zijn combinaties mogelijk in de 
diverse ‘gebieden’ (entree, winkel, etalage, ontvangst, spreekkamer, back-office, facilitair e.d.). 
We laten u enkele mogelijkheden zien bij Rabobanken waar Winters de projectrealisatie heeft  
verzorgd. Daarnaast zijn wij altijd bereid om met u te komen praten over uw eigen wensen en 
behoeften. Profiteer van onze brede kijk en vooral van onze uitgebreide ervaring in het (her)
huisvesten van Rabobanken.

Winters bespaart

Inrichting OLGA-locatie, winkel-
centrum Dalem Zuid, Tilburg 
Rabobank Tilburg en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank, 
Leiderdorp
Rabobank Leiden, Leiderdorp en 
Oegstgeest

Verbouwing en inrichting Rabobank, 
Goirle
Rabobank Tilburg en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank, 
Rijen
Rabobank Tilburg en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Gedempte Nieuwsloot, Alkmaar
Rabobank Alkmaar en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Mosaeforum, Maastricht
Rabobank Maastricht e.o.

Verbouwing en inrichting Rabobank, 
Dongen
Rabobank Tilburg en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank, 
Hazerswoude-Rijndijk
Rabobank Rijnstreek

Verbouwing en inrichting Rabobank, 
Diemen
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting OLGA- 
locatie Wilhelminapark, Tilburg
Rabobank Tilburg en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank, 
Broek op Langedijk
Rabobank Alkmaar en Omstreken

Verbouwing en inrichting pand  
Rabobank, Heerhugowaard
Rabobank Alkmaar en Omstreken

Verbouwing en inrichting pand  
A.J. Ernststraat, Amsterdam
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Beethovenlaan, Tilburg 
Rabobank Tilburg en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
De Leim, Maastricht
Rabobank Maastricht e.o.

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Korvelseweg, Tilburg
Rabobank Tilburg en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Breskens
Rabobank West-Zeeuwsvlaanderen

Verbouwing en inrichting  Rabobank 
Beethovenstraat, Amsterdam
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Kerkstraat, Brunssum
Rabobank Heerlen-Hoensbroek- 
Brunssum

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Haarlemmerstraat, Amsterdam 
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank, 
Landsmeer
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Mahler 4, Amsterdam
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Julianastraat, Alphen aan den Rijn
Rabobank Rijnstreek

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Kinkerstraat, Amsterdam
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Heijhoefpromenade, Tilburg
Rabobank Tilburg en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Oostelijke Handelskade, Amsterdam
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Slotermeerlaan, Amsterdam
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Handelsplein, Amstelveen 
Rabobank Amstelveen

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Rijnstraat, Amsterdam
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Belgiëplein, Amsterdam
Rabobank Sloten-Badhoevedorp

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Bos & Lommerplein, Amsterdam
Rabobank Amsterdam en Omstreken

Verbouwing en inrichting Rabobank 
Osdorpplein, Amsterdam 
Rabobank Sloten-Badhoevedorp
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Winters projectrealisatie



Tekst Walter van de Calseyde | Fotografie Frans Strous | Ontwerp Opera Graphic Design | Druk NPN Drukkers
© 2009 Winters bouw & ontwikkeling

Winters projectrealisatie

Uw partner

Winters projectrealisatie
Rat Verleghstraat 116
4815 PT Breda

Telefoon 076 – 565 32 50 
Telefax 076 – 565 39 25
www.wintersprojectrealisatie.nl
info@wintersprojectrealisatie.nl

Onze partners

–  De Bont cs architecten  
www.debontcs.nl 
Breda 

–  Romijnders Project Management 
www.romijnders.nl 
Arnhem 

–  Erco Interieurbouw 
www.erco-ib.nl 
Valkenswaard



Bent u toe aan een nieuwe Rabobank?

Winters projectrealisatie
is een onderdeel van 
Winters bouw & ontwikkeling B.V.

Rat Verleghstraat 116
4815 PT Breda
Telefoon 076 – 565 32 50
Telefax 076 – 565 39 25
www.wintersprojectrealisatie.nl
info@wintersprojectrealisatie.nl

Projectontwikkelingwinters

Bouwwinters

Bouw & ontwikkelingwinters

winters

projectrealisatiewinters

Bouwservicewinters


