
Astens familiebedrijf bouwt al 100 jaar 

op vakmanschap, betrouwbaarheid en 

persoonlijke betrokkenheid

Geven Aannemersbedrijf bereikt unieke mijlpaal

www.gevenaannemersbedrijf.nl

Qua leeftijd is Geven Aannemersbedrijf een krasse grijsaard die de eerbiedwaardige leeftijd van 100 
jaar bereikt heeft. Wat dadendrang betreft is het bouwbedrijf uit Asten springlevend. Natuurlijk is er 
sinds de start in 1911 veel veranderd in de branche. Volgens huidig eigenaar en directeur Hans Geven 
zijn de belangrijkste bouwstenen nog steeds prominent aanwezig. “Vakmanschap, betrouwbaarheid en 
persoonlijke betrokkenheid zitten in de genen van het bedrijf.”

Geven Aannemersbedrijf is vanaf het prille begin een echt familiebedrijf geweest. De overgrootvader van 
huidig directeur Hans Geven stond honderd jaar geleden aan de wieg van het bouwbedrijf. “Bouwen zit 
blijkbaar in het bloed van de familie Geven”, vertelt hij trots. “Van vader op zoon is het bedrijf  uitgegroeid tot 
een sterke speler in de regio Zuidoost Brabant. Mijn voorgangers en ik hebben onze roots nooit  verloochend: 
met keihard werken en beide benen op de grond zijn we gestaag verder gegaan.”      

100% focus op kwaliteit 
Van start tot oplevering staan de bijna 30 professionals van Geven Aannemersbedrijf klaar voor opdracht-
gevers. “Kwaliteit van werken betekent voor ons meer dan ervaring en kennis alleen”, vervolgt Hans Geven 
zijn verhaal. “Glasheldere communicatie, strakke planningen, heldere begrotingen en duidelijke afspraken 
zijn zeker zo belangrijk voor het eindresultaat dat we in teams nastreven. Deze werkwijze heb ik met de 
paplepel ingegeven gekregen. De samenwerking met klanten, architecten of bouwadviesbureaus dient 
 soepel te verlopen. Zonder onaangename verrassingen. Met een aantal certifi caten en lidmaatschappen 
laten we bovendien zien dat we kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu belangrijk vinden.”  

Aandachtig luisteren
Voor Geven Aannemersbedrijf is elk bouwproject uniek. Dat vraagt om een aannemer die ontwerp en eind-
resultaat ‘zonder voegen’ op elkaar afstemt. “Onze metselaars en timmerlieden bouwen steen voor steen 
de gewenste woning of bedrijfspand”, gaat Hans Geven verder “Het fundament van nieuwbouw, utiliteits-
bouw of verbouwen & onderhoud is aandachtig luisteren. De specifi eke wensen van onze opdrachtgevers 
zijn immers de bouwstenen waarmee we aan de slag gaan. Zo bouwen we eendrachtig samen aan het 
gewenste eindresultaat en aan een duurzame relatie voor de toekomst.”

Verbouwen, onderhouden en renoveren
Behalve nieuwbouw en utiliteitsbouw is Geven Aannemersbedrijf ook gespecialiseerd in het verbouwen, 
onderhouden en renoveren van woningen en bedrijfspanden. “Daarnaast hebben we speciaal voor kleine 
en grote klussen in en rondom huis een eigen onderhoudsservice in het leven geroepen”, benadrukt Hans 
Geven. “Dankzij deze unieke service kunnen we particulieren, bedrijven, woningcorporaties en andere 
 vastgoedbeheerders in de regio Asten – Someren – Deurne – Helmond nog beter van dienst zijn.”  

Erkend Leerbedrijf
Zowel de kwaliteit van het bouwproces als de kwaliteit van medewerkers is voor Geven Aannemers-
bedrijf continu een belangrijk aandachtspunt. “We kijken niet alleen naar kwaliteit op korte termijn”, geeft 
Hans Geven tekst en uitleg. “Ook de lange termijn houden we nauwlettend in de gaten. Met het oog op 
de toekomst in onze branche vinden we het bijvoorbeeld belangrijk om een Erkend Leerbedrijf te zijn. 
Met  bevoegde praktijkbegeleiders geven we timmerlieden, metselaars en uitvoerders in spe een goede 
 opleiding. Daar plukken we uiteindelijk zelf de vruchten van. Want ook de komende 100 jaar willen we op 
de ingeslagen weg doorgaan.”


