Samen hebben we
het onmogelijke
mogelijk gemaakt
Partners op wie je kunt vertrouwen in snelheid, kwaliteit en vakmanschap.
Ze waren cruciaal bij de opdracht voor HALIX op het Bio Science Park in
Leiden. Kuijpers vond ze in Du Prie Bouw & Ontwikkeling, CCG Holding
(cleanroombouwer) en EGM Architecten. Allen geen onbekenden van elkaar,
want ze werken vaker samen in grote, complexe projecten.
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