Een fraai architectonisch ontwerp voorzien van een inventieve constructie is een uitdaging die wij steeds weer met plezier aangaan.
Vanuit de geldende veiligheidsnorm construeren wij panden, variërend in constructiewijze en projectgrootte. Ons streven is dat, mede
door onze bijdrage, de concrete uitvoering van een ’leien dakje’ gaat.
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CONSTRUCTIEF
ONDERBOUWD

Brak & Eijlers B.V. is allround op het
gebied van bouwkundige constructies.
Brak & Eijlers is een voortzetting van
Leen Brak Bouwkundig Adviesbureau,
opgericht in 1995 door Leen Brak.
Begin 2013 werden, samen met collega
Rob Eijlers, de krachten gebundeld
onder de naam Brak & Eijlers.
Als constructeur kunnen wij de opdracht
gever op diverse manieren terzijde staan.
In elk stadium van het ontwerp- en
bouwproces dragen wij graag ons steentje
bij. Wij geven advies, ontwerpen, tekenen
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en/of controleren. Wanneer nodig,

2801 LC Gouda

werken wij samen met gespecialiseerde
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regelmatig leveren.
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ontwikkelaars, aannemers, overheden
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U bent er van harte welkom.
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