Holiday Inn I

Het Holiday Inn Eindhoven blijft bereikbaar door AWS

Holiday Inn krijgt een nieuwe eerste indruk
Midden in de stad, op hét knoppunt van Eindhoven: Dit is de
plaats waar het Holiday Inn zich al jaren trots bevindt in
Eindhoven. Bij ieder hotel is de binnenkomst essentieel voor
de eerste indruk, zo centraal gelegen geldt dat niet ten
minste voor dit Holiday Inn. AWS Asfaltwerken mocht hieraan
haar bijdrage leveren.
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Werken voor een opdrachtgever als Holiday Inn is iets waar AWS Asfaltwerken trots op is. Vooral zijn we trots op
het vertrouwen dat men heeft uitgesproken in onze kwaliteit, vakmanschap en professionaliteit. Deze opdracht bewijst
niet enkel dat wij ons vak goed uitoefenen maar ook dat we een goede balans hebben gevonden tussen de bedrijfsgrootte en de
professionaliteit. Doordat AWS een middelgrote organisatie is zijn we flexibel en zijn de lijnen kort, maar we zijn hierbij eveneens de
betrouwbare en professionele speler waarvan men vaak verwacht dat dat enkel de grote organisaties kunnen zijn.

Vertrouwen
Voor Holiday Inn was het van belang een
partner te hebben waar ze op aan konden.
Afspraken aangaande tijden,
overlastreductie en doorlooptijden waren
essentieel en men moest er op kunnen
vertrouwen dat deze kaders tot in de
puntjes opgevolgd zouden worden. AWS
Asfaltwerken heeft zich door haar
professionele en daadkrachtige houding
bewezen als partner van kwaliteit waar
opdrachtgevers op kunnen bouwen.

Kwalitatief dichtbij
Korte lijnen, duidelijke communicatie en dicht op de bal
zitten is van grote waarde bij een project als dit. Gasten en
de bereikbaarheid blijven immers prioriteit nummer 1.
Doordat AWS Asfaltwerken en Holiday Inn elkaar continu
wisten te vinden en volkomen op elkaar ingespeeld waren is
de hinder tot het minimum beperkt voor alle betrokken
partijen
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Flexibel
Doordat het overleg dagelijks was, de overleggen effectief en
efficiënt waren en zowel AWS Asfaltwerken en Holiday Inn kort
op de bal speelden konden we te aller tijdens snel en
daadkrachtig reageren en ons aanpassen aan de situatie. Ook
de inzet van het AWS Asfaltwerkenteam zorgde ervoor dat de
werkzaamheden ruimschoots binnen de afgesproken tijd
gerealiseerd konden worden.

