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Aannemingsbedrijf Rip b.v.
Sinds 1976 is familiebedrijf Rip actief in de aannemerij. Grondlegger van de onderneming is
Schiedammer Mari Rip, hij is verantwoordelijk voor de solide basis van het bedrijf. Hiervan
plukt aannemingsbedrijf Rip nog iedere dag de vruchten. Mari heeft sinds 1999 het bedrijf
overgedragen aan zoon Erik en dochter Leonie, maar blijft met zijn dagelijkse aanwezigheid
nog steeds een grote bron van kennis voor alle medewerkers. Erik Rip is op het bedrijf
opgegroeid en heeft de aannemerij in zijn bloed zitten. Creatieve oplossingen bij problemen
komen er bij hem uit alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Leonie Rip is
verantwoordelijk voor de administratie van de onderneming. Zij draagt zorg voor alle
kloppende cijfers door middel van een zeer accurate werkhouding. Ook Leonie is al op
jonge leeftijd bij het bedrijf betrokken en heeft zo in de praktijk haar kennis van zaken
opgedaan.
Rip b.v. heeft inmiddels al 45 jaar ervaring in bestrating, graafwerkzaamheden,
rioleringswerkzaamheden, wegenbouw en in de aanleg van bedrijfsterreinen.
Aannemingsbedrijf Rip staat voor kwaliteit, flexibiliteit en stabiliteit en heeft zo’n 20
vakkundige uitvoerende medewerkers. Door ervaring en passie voor het werk is er geen
klus die niet geklaard kan worden.
Er zijn in al die jaren goede banden ontwikkeld met een aantal vaste opdrachtgevers.

Onze vaste opdrachtgevers zijn o.a.:
Universiteit Leiden
Gemeente Den Haag (via CTB Haaglanden)
Rotterdam The Hague Airport
KWS (als onderaannemer)
Rasenberg, divisie Milieu
Voor uw beeldvorming hieronder een kleine greep uit onze andere opdrachtgevers.

Onze andere opdrachtgevers zijn o.a.:
DHG (David Hart Groep)
Aannemingsbedrijf Spee b.v. (utiliteitsbouw)
Forteck Sloop en Infra B.V.
Interbouw Service (onderhoud, verbouw, renovatie)
A.J.A. van Winden b.v. (hoveniers- en aannemingsbedrijf)
Den Dubbelden b.v. (utiliteits- en woningbouw)
Al met al is aannemingsbedrijf Rip b.v. dus een betrouwbare en ervaren partner voor uw
werkzaamheden.
Verder in deze brochure nog een kleine impressie van onze werkzaamheden.
Sterk in straatwerk, graafwerk en wegenbouw

KWS:
Verhuur van personeel en materieel.
Nacht- en weekendwerk.
Onderaanneming van werken.

Universiteit Leiden:
Aanleg van rijweg en parkeerterrein rondom de faculteit.
Aanleg straatwerk en bekabeling t.b.v. dubbele slagboominstallatie, incl. advies.
Verplaatsen van opstallen, zoals abri’s en fietsenstallingen.
Plaatsen van diverse hekwerken.
Reparaties aan straatwerk.
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CTB Haaglanden:
Reparaties aan straatwerk rijwegen, parkeerplaatsen, trottoirs, binnenplaatsen, e.d.
Aanleg van speelplaatsen met kunstgras of boomschors.
Aanpassingen aan straatwerk op pleinen.
Aanleg van bestrating.

Rotterdam The Hague Aiport:
Reparaties aan straatwerk rijwegen, parkeerplaatsen, trottoirs, e.d.
Aanleg en advisering voor bestratingen.
Aanleg parkeerplaatsen van stelconplaten
Reparaties aan asfalt.
Aanleg van kolken en riolering.
Groenonderhoud op de gehele luchthaven.
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