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Na ruim 28 jaar is
Jac Reijns Staalconstructie Alphen B.V. 
overgenomen door Jos Reijns

Looiersweg 7
5191 BE  Alphen
T. 013 - 508 18 23
F. 013 - 508 24 78

Email: info@jreijns.nl
www.jreijns.nl

www.alugoot.com

-  Balken, lateien, spanten,   
 (balkon)hekken, trappen.
-  Kraanverhuur voor o.a. 
 beton storten, vloeren en daken  
 leggen, stenen en big-bags 
 verzetten.
-  Alugoot, aluminium naadloze 
 dakgoten uit 1 stuk!

Jac Reijns
Staalconstructie Alphen b.v.

Ruim een kwart eeuw staalconstructie 
Eind jaren ’70 begonnen Jac en Marlies Reijns hun eigen 
zaak in een schuur van 6 bij 12 meter. Op 2 september 
1981 vestigde het bedrijf zich op de huidige locatie aan 
de Looiersweg. Nu anno 2008 is dat uitgegroeid tot 2700 
vierkante meter waarvan bijna driekwart is overdekt. Het 
zilveren jubileum werd een paar jaar geleden niet alleen 
druk bezocht, maar was ook de aanzet tot overname door 
zoon Jos. Per 1 januari van dit jaar is dat een feit.

Er verandert niks
Jos, 28 jaar, werkt al geruime tijd mee in de zaak. ,,De 
afgelopen drie jaar heb ik me al nadrukkelijk bezig ge-
houden met de dagelijkse leiding. Naar de buitenwereld 
toe verandert er dus helemaal niks. We leveren nog steeds 
dezelfde kwaliteit en service zoals iedereen dat van ons 
gewend is. Ook het hechte team van enthousiaste mede-
werkers blijft zoals voorheen voor iedereen klaar staan. 
Intern doen mijn ouders een stapje terug. Jac, mijn vader, 
zal wel regelmatig zijn gezicht laten zien op kantoor en 
de werkvloer. Zijn ervaring is nog steeds heel belangrijk. 
Vandaar dan ook dat de naam ‘Jac. Reijns Staalconstructie 
Alphen B.V.’ blijft bestaan. Het is een goede naam die we 
als blijk van verdienste graag behouden.”

Ook de particulier blijft welkom
Na Jac blijft ook bij Jos de particulier van harte welkom. 
,,Balken voor muurdoorbraken en dakspanten worden 
bij ons dagelijks gemaakt. We hebben zelfs een speciale 
afdeling ingericht waar de meest voorkomende profielen 
zoals hoekijzers en lateien gewoon op voorraad liggen. 
Hoekijzers die voor de middag zijn besteld, liggen na de 
middag klaar. Indien gewenst zagen, lassen en boren we 
alles precies op maat. Deze service bieden we ook de 
particulier aan die zelf bouwt of verbouwt. Daar wordt 
dankbaar gebruik van gemaakt.” 

Nieuwbouw voor Björn Borg
Het Zweedse ondermodebedrijf Björn Borg verhuist van 
Best naar Tilburg. Daar wordt momenteel een nieuw kan-
toor en distributiecentrum gebouwd op industrieterrein 
T58 nabij de A58. In opdracht van aannemer RMbouw 
neemt Jac. Reijns Staalconstructie Alphen B.V. de staal-
constructies voor zijn rekening, aldus Jos. ,,Een vliegende 
start voor mij en ons hele team. Het is een flink gebouw 
dat uit verschillende onderdelen is opgebouwd. Een mooi 
project en het is altijd leuk om naar een bekende naam te 
verwijzen. Momenteel rijden de hele dag vrachtwagens 
met staal af en aan, maar gelukkig hebben we de beschik-
king over voldoende ruimte. Het gebouw komt op een 
mooie zichtlocatie. Als je er straks langs rijdt, dan moet 
je maar denken dat er ons staal, constructiewerk en veel 
liefde voor het vak in is verwerkt.” 
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Jos Reijns is de nieuwe eigenaar 
van Jac Reijns Staalconstructie 

Alphen B.V.

Het verwerken van staal gaat onder leiding van 
Jos onverminderd door.


