
Transparant

Waar ze bij Gervalin trots op zijn? Hans: ‘Dat opdrachtgevers ons kiezen en niet 

 omgekeerd. Opdrachtgevers maken hun keuze voor Gervalin en dat komt omdat ze 

 letterlijk en figuurlijk op ons kunnen bouwen. We werken namelijk transparant: dui-

delijk naar de klant toe, waarbij we ook al in het voortraject bij het project betrokken 

worden. Wij communiceren met de klant en dat wordt gewaardeerd. Transparantie 

schept de randvoorwaarden waarbinnen een optimaal eindresultaat voor de 

opdrachtgever kan worden bereikt. Gervalin biedt duidelijkheid in kennis, technische 

uitvoering en prijs. Dat wordt door opdrachtgevers gewaardeerd.

Volgeboekt

Drukker dan ooit zijn ze bij Gervalin en dat staat haaks op de roerige tijden in de 

bouw branche. De meeste bedrijven plannen voor één of twee maanden vooruit, bij 

‘Hoe meer problemen zich voordoen, hoe beter wij ons voelen’, stellen Hans van der 

Mijden (adjunct directeur) en André Gerritsen (directeur) van Gervalin met enige 

trots. ‘Want hoe complexer het project, hoe beter we ons kunnen profileren. Daar zit 

nu eenmaal onze kracht. Wij onderscheiden ons door hoogwaardige oplossingen te 

bieden. We staan ergens voor en we gààn ergens voor!’ 

Samenwerking

Een bedrijf met karakter word je niet zomaar. Het bedrijf begon in 1980 met 12 man 

personeel en is intussen uitgegroeid tot een gerenommeerd dakbedekkingsbedrijf. 

Gervalin biedt maatgerichte oplossingen voor bouwprojecten welke in samen werking 

met hun relaties tot stand komen.  Hans van der Mijden: ‘de kracht schuilt voor 90% 

in de samenwerking. We zoeken samen naar een oplossing en blijven daarnaast ook 

investeren in het huidige product Sucoflex. Opdrachtgevers eisen een constante 

kwaliteit en die kunnen wij waarborgen. Wij hebben immers geen relatie met een 

rol dakbedekking, maar wél met onze opdrachtgever en met de leverancier van onze 

kunststof dakbanen.’ 

Gervalin is het belangrijk projecten voor een langere periode te ontwikkelen. ‘We 

bespreken nu de bouw die over een jaar gaat plaatsvinden’, legt Hans uit. ‘Juist door-

dat we bij dit  voortraject betrokken worden kunnen we ons als specialist richten op 

de details in de  verwerking en zodoende vooraf een adviserende rol spelen.’ Geld 

verdienen is daarbij een must maar het staat bij het sympathieke dakbedekkingsbe-

drijf niet op nummer één. ‘Vaak is geld juist het struikelblok’, weet Hans uit ervaring. 

‘Daarom werken wij niet alleen marktgericht maar juist relatiegericht; daar investe-

ren we in. De klant moet immers terugkomen, en dan niet alleen voor de prijs maar 

voor de service, de duurzame oplossingen en het vertrouwen.’ 

Verzamelnaam

Voor Gervalin is het als financieel gezond bedrijf ieder jaar weer een uitdaging om 

met een nieuwe, hoogwaardige oplossing voor de dag te komen. Dat kan bijvoor-

beeld een technische uitvoering zijn zoals in het verleden een waterdichte aansluiting 

met Sucoflex ontwikkeld is op betonelementen in de woningbouw. Daarop wordt nog 

steeds, net als op alle andere verwerkingen 30-35 jaar levensduurverwachting gege-

ven. En de nieuwe  vindingen zijn nog lang niet uitgeput. ‘Wat we gedaan hebben is 

leuk maar wij zijn dan alweer met de volgende stap bezig. We blijven samen werken 

aan vernieuwingen. Kunststof is slechts een verzamelnaam, er is zoveel mogelijk. 

Momenteel richten we ons sterk op milieuvriendelijke en duurzame verwerkingen die 

een bijdrage zullen  leveren aan het milieu. Dat is het fijne van kunststof: dat je bijna 

ongelimiteerd bent in het bedenken van nieuwe vindingen…’ 

InformatIe: www.gervalIn.nl
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Gervalin: Een bedrijf met karakter
Gervalin dakbedekkingen BV uit Dreumel geldt in Nederland als één van de pioniers en meest toonaangevende  bedrijven 

op het gebied van kunststof dakbedekkingsystemen.  Dankzij hun probleemoplossend vermogen hebben ze het  momenteel 

drukker dan ooit. Een no-nonsense bedrijf met karakter dat staat voor wat het is. En de 30-jarige, exclusieve samen-

werking met Profine is uniek te noemen. 


