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Testimonial samenwerking Bolckmans LLP-A2 

 

Noord Natie is een ambitieuze tankterminal die sinds enkele jaren sterk inzet op uitbreiding en 
modernisering van haar installaties. Dit tezamen met de soms snel veranderlijke marktsituaties, 
maakt dat er zich af en toe zeer ambitieuze projecten opdringen. Zo ook het nieuwe laadstation dat 
tankparken A en C zal gaan bedienen. 

Door de eerdere uitstekende samenwerking met Bolckmans voor de uitbreiding van het bestaande 
laadstation ‘LLP-K3’, had Bolckmans bij ons reeds de reputatie van een oerdegelijke firma te zijn 
waarin wij ons volledige vertrouwen kunnen leggen voor de verwezenlijking en goede afloop van 
zulke projecten.  

Zowel de engineering, projectvoorbereiding als de uiteindelijke uitvoering van het project zijn ook 
deze keer uitstekend verlopen, wat ons vertrouwen in Bolckmans voor potentiële verdere projecten 
alleen nog maar verder heeft versterkt! 

De ervaring leert ons dat een goede afloop van projecten steeds sterk afhankelijk is van de mensen 
die aan het desbetreffende project meewerken, zowel ontwerpend, organiserend als uitvoerend. De 
uitstekende afloop van dit project spreekt dan ook voor de inzet en professionaliteit van de mensen 
die eraan hebben meegewerkt. Dit hebben wij ook nu weer ondervonden en kunnen dit dan ook 
weer bevestigen! 

Wat ons vanuit het perspectief als klant ook deze keer opviel en wat we ook ten sterkste appreciëren 
zijn het maken en nakomen van duidelijke afspraken aan de hand van glasheldere en vlotte 
communicatie, een open en aangenaam contact met de mensen op de werkvloer en bureau, een 
ordelijke organisatie van de werf tezamen met punctueel en proper uitvoerend werk en ten slotte 
een veilige, tijdige en volledige oplevering van de bouwwerf. 

Voor ons als klant is dit uitermate belangrijk, aangezien dit ons enorm ontlast en meer tijd geeft om 
te focussen op onze andere dagdagelijkse taken binnen de terminal. We wensen dit dan ook extra te 
onderstrepen, het team van Bolckmans hiervoor te bedanken en nemen deze uitstekende prestatie 
wederom mee naar toekomstige projecten. 

 

 


