
WTB idee B.V.

Een modern werktuigbouwkundig ontwikkelbureau, dat klantgericht werkt. De 
kundige partner waarbij uw opdrachten in goede handen zijn.

Wat kunt u verwachten:

• Vervaardigen van technische ontwerpen
• Pre-engineering
• Uitwerken van technische ontwerpen tot detail- en/of werktekeningen
• Tekenwerk op locatie
• Design engineering
• Calculatie en assistentie bij aanbesteding(en)
• Werktuigbouwkundig advies
• Vervaardigen van machinehandleidingen 

Hoe kan WTB idee u van dienst zijn:

• Losse klussen
• Projectbegeleiding
• Turn-key projecten van idee tot realisatie
• Uitbesteding mechanisch werk

                     
•

                                                                                                  <Wij tekenen ervoor>

Even Voorstellen:

Mijn naam is Wilco Bloemers, ik ben het gezicht en de man achter WTB idee te 
Apeldoorn.

Met mijn werktuigbouwkundige opleiding en 24 jaar ervaring in ontwikkeling en 
praktijkgerichte machinebouw kan ik u op vele vlakken van dienst zijn. 

De ervaring in het ontwikkelen en ontwerpen van machines en andere 
werktuigbouwkundige applicaties kunnen u snel en effectief helpen uw gestelde doel 
te bereiken.

Ook voor halffabricaten, toelevering van componenten en of onderdelen heeft WTB 
idee een groot praktisch oplossend vermogen.

Het Turn-key opleveren van producten is bij WTB idee van de eerste tot de laatste 
stap in overleg en volgens afspraak geheel in goede handen.

Indien u een vraag heeft, van mijn diensten gebruik wilt maken of gewoon een 
technisch woordje wilt wisselen, u kunt mij altijd vrijblijvend bereiken via de contact 
gegevens op deze site.



Hoe werkt WTB idee:

Bij WTB idee leiden expertise en ervaring, in combinatie met moderne producten, tot 
een professioneel resultaat.

Er wordt gewerkt met moderne software die compatible is met de meeste andere 
software.

Werkzaamheden worden op kantoor uitgevoerd of bij u op locatie. Indien gewenst 
wordt er op locatie ingemeten; alle uit te voeren werkzaamheden worden vooraf 
goed besproken.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van gemaakte werkuren en 
eventueel andere gemaakte kosten. Ook kan geheel op basis van een vooraf 
overeengekomen projectprijs inclusief opgenomen afspraken, worden gewerkt.

Voor uitbesteding zijn afspraken gemaakt met een select aantal machinefabrieken 
die hun kennis en ervaring inzetten tot fabricage van de meest uiteenlopende 
producten.

WTB idee is lid van de Metaalunie en handelt volgens de "Metaalunievoorwaarden" .

Verder ben ik in het bezit van een VCA** veiligheid certificaat voor locatie projecten 
begeleiding.

Contactgegevens:

WTB idee B.V.
Anna Reynvaanlaan 15
7334 DN Apeldoorn

Telefoon: 055-5424140
Fax: 084-7506190
E-mail: Info@wtbidee.nl
K.v.K.: 08072007
BTW nr.: NL 805529706 B01
ABN-AMRO: 40.41.62.002
IBAN: NL28ABNA0404162002


