Persbericht:
van Es architecten neemt TROVIS architectuur over
Sliedrecht, 22 november 2017
Vanaf 1 januari 2018 is TROVIS architectuur uit Werkendam onderdeel van van Es architecten
uit Sliedrecht. Beide bedrijven hebben hierover overeenstemming bereikt en op 22 november de
overeenkomst getekend.
Deze overname past uitstekend in de strategie en visie van van Es architecten om verder te groeien
als toonaangevend en allround architectenbureau in de regio.
Deze schaalvergroting geeft o.a. de mogelijkheid om de dienstverlening naar de klanten nog meer te
verbeteren en de kwaliteit te verhogen.
Van Es architecten neemt per 1 januari 2018 alle activiteiten en medewerkers van TROVIS
architectuur over.
TROVIS architectuur is sinds 1994 actief als allround architectenbureau, en heeft een vertrouwde naam
in de regio.
Voorlopig blijft TROVIS onder haar eigen naam opereren hoewel het bedrijf naar Sliedrecht verhuist.
Piet van Es, algemeen directeur van van Es architecten: “Met de overname realiseren wij een verdere
groei van ons familiebedrijf en verbreden wij onze kennis en expertise. De aandacht voor de klant blijft
voor ons 1 van de speerpunten. Schaalvergroting geeft ons de mogelijkheid de dienstverlening naar
onze klanten te verbeteren en de kwaliteit op een nog hoger niveau te krijgen.
Met de overname heeft van Es architecten haar basis verder verstevigd als een slagvaardig,
innovatief en kundig architectenbureau. De 3 pijlers van ons bureau: architectuur, interieur en
bouwmanagement hebben zo een nog beter fundament gekregen.
Door de overname ontstaat een sterke, betrouwbare en financieel gezonde organisatie met 18
medewerkers. Van Es architecten is zo in staat om omvangrijke projecten te realiseren, maar nog
altijd een familiebedrijf met oog voor een persoonlijke aanpak bij ieder project.
Dirkjan van Es, directeur/architect van van Es architecten en verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding van het bureau: “Wij zien de toekomst met de nieuwe collega’s en klanten van TROVIS
architectuur met vertrouwen tegemoet”.
--Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Van Es architecten:

Rivierdijk 72a
3361 AR Sliedrecht
Telefoon: (0184) 61 55 69
E-mail: buro@vanesarchitecten.nl
Website: www.vanesarchitecten.nl
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