Babit’s visie
Babit wil zich
onderscheiden door
gebruik te maken van de
modernste technologie als
het gaat om goed rioolbeheer. Innovatie betekent
in ons bedrijf: open staan
voor nieuwe ideeën, om
op het juiste moment
verantwoorde oplossingen
voor onze klanten en het
milieu te bieden. Zodat wij

Flexibele
24-uurs service
Babit is 24 uur per
dag inzetbaar. Zowel
in het weekend
als op feestdagen.
Altijd dag en
nacht bereikbaar.
Ook bij onvoorziene
omstandigheden.
Hulp is in korte
tijd ter plekke.

babit

Snel en adequaat.

luisterend naar de klant de
juiste dienstverlening en
economisch de meest
zinvolle oplossing aan
kunnen bieden.

vestigingen in Elst, Nuth, Sprang Capelle, Venlo en Weert
www.babit.nl
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ontzien. Ook wat dat

afvoerstelsels, binnen-

betreft loopt Babit graag
voorop. Babit is een Iso
9001:2000 gecertificeerde
onderneming. De inzet
van het juiste materieel,
voldoende personeel en
een efficiënt management
zijn onvoorwaardelijke
eisen, die Babit in alle
gevallen kan bieden.

