
 

 

  
PERSBERICHT donderdag 27 juni 2019 

WBI Service sluit zich aan bij Hoppenbrouwers Techniek 

 

WBI Service gaat verder onder de vlag van Hoppenbrouwers Techniek. De 

werktuigbouwkundig installateur uit Oudenbosch sluit zich op 27 juni 2019 aan bij de 

vestiging in Roosendaal, die met de servicetak op het gebied van 

werktuigbouwkundige installaties extra versterking krijgt. 

 

WBI Service is een werktuigbouwkundig installateur, gespecialiseerd in service en 

onderhoud. Het bedrijf is in 2013 opgericht door Jan van Kuijk en telt tien vaste medewerkers. 

WBI concentreert zich op kleinere, vaak terugkerende serviceprojecten voor zowel 

particulieren als bedrijven. Klanten kunnen bij WBI terecht voor loodgieterswerk, 

werkzaamheden op het gebied van verwarming, ventilatie, klimaatbeheersing en 

airconditioning alsmede onderhoud en service. 

 

Jan van Kuijk, eigenaar WBI Service: “Op dit moment is WBI een goedlopend en financieel 

gezond bedrijf. Om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft, sluiten we aan bij 

Hoppenbrouwers Techniek. Samen staan we sterker en kunnen we beter inspelen op de 

toekomstige ontwikkelingen in de markt. Onze medewerkers komen in een warm bad terecht. 

De komende maanden zal ik ze hierbij ondersteunen, waarbij ik uiteindelijk een lang 

gekoesterde droom ga waarmaken. Ik kijk met trots terug op de afgelopen jaren, maar heb 

vooral ook veel zin in deze nieuwe stap.” 

 

Richard Clement, vestigingsleider Hoppenbrouwers Techniek Roosendaal: “We zijn blij dat 

WBI Service zich aansluit bij onze vestiging. Hiermee kunnen we ons lokaal op 

werktuigbouwkundig gebied met een compleet dienstenpakket nog beter op de kaart zetten.  

Hoppenbrouwers en WBI delen dezelfde normen en waarden. Zo zetten we allebei de 

medewerker op één. We heten onze nieuwe collega’s van harte welkom!” 

 

Hoppenbrouwers Techniek is de totaalinstallateur die van A tot Z ontzorgt. Het bedrijf begon 

iets meer dan 100 jaar geleden als éénmanszaak, in Udenhout. Nu ontwerpt, installeert en 

onderhoudt Hoppenbrouwers vanuit 10 vestigingen in heel Nederland elektrotechnische en 

werktuigbouwkundige installaties voor bedrijfsleven, industrie, zorginstellingen, scholen en 

particulieren. De meer dan 1000 medewerkers staan op 1 binnen het bedrijf: tevreden 

medewerkers zorgen tenslotte voor tevreden klanten. Met plezier helpen zij de ambitie van 

Hoppenbrouwers waarmaken: de beste en duurzaamste installateur van Nederland worden. 

Kijk voor meer informatie op www.hoppenbrouwerstechniek.nl. 

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
Hoppenbrouwers Techniek B.V.   WBI-Service BV 
Richard Clement     Jan van Kuijk 
Vestigingsleider     Directeur 
06-81316999     06-10110902 
rclement@hoppenbrouwers.nl   info@wbi-service.nl  

WBI SERVICE BV 
 

http://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/
tel:06-81316999
mailto:info@wbi-service.nl

