
 

Maatschappelijke zetel B&R Bouwgroep verhuist naar Hoge Mauw 1510 

Graag willen wij u informeren over de aanstaande verhuis van Arkana, B&R Development en de 

overkoepelende diensten van de B&R Bouwgroep.  

Per 1 juli 2016 verruilen wij ons huidige pand voor een nieuw bedrijfsgebouw. Het nieuwe pand zal 

dienst doen als kantoor voor de overkoepelende B&R diensten, dochterfirma Arkana en B&R 

Development en is eveneens gevestigd op het bedrijventerrein Hoge Mauw te Arendonk. Een verhuis 

van nog geen kilometer, maar wel met grote voordelen. Door de groei van B&R Bouwgroep waren de 

grenzen van ons huidige pand bereikt. Het nieuwe pand is makkelijk bereikbaar en beschikt over 

volledig uitgeruste opleidings- en vergadermogelijkheden.  

Wij kijken alvast uit naar onze verhuis zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn. 

Voor, tijdens en na de verhuis zijn wij gewoon te bereiken op ons algemeen telefoonnummer  

+32 (0) 14 68 90 60 of via email en/of het contactformulier. 

Concreet:  

- Verhuis maatschappelijke zetel voor: 

- AGBb  

- Arkana 

- ATA 

- B&R 

- B&R Logistics 

- BTI 

- Hooyberghs 

- Tegels Van Bergen 

- Van de Craen 

- Verheyen 

- B&R Building Materials 

- B&R Development  

- B&R Facility Management 

De maatschappelijke zetels van Brebuild, Bruyndoncx en E. Rombaut blijven behouden.  

De maatschappelijke zetels van de B&R Bouwgroep targetvennootschappen verhuizen mee  

naar de Hoge Mauw 1510.  

- Operationele verhuis voor de overkoepelende B&R diensten, met name financiële dienst, 

personeelsdienst, juridische dienst, preventiedienst, communicatie en verzekeringen, voor 

dochterfirma Arkana en voor B&R Development. 

 

- Dochterfirma’s ATA, Bruyndoncx en Van Bergen behouden hun toonzaal op de huidige 

adressen, respectievelijk Hoge Mauw 820, Wippelberg 4 en Hoge Mauw 460 te 2370 

Arendonk.  

  



 

 

- Exploitatiezetels blijven behouden:  

- AGBb   

- ATA  

- B&R Logistics  

- Bruyndoncx 

- BTI  

- Hooyberghs  

- Tegels Van Bergen  

- Van de Craen  

- Verheyen  

- B&R Building Materials  

- B&R Facility Management 


