
Van Limpt Stalinrichting B.V.
Van der Heijdenstraat 1
5081 CW Hilvarenbeek

Uw vraag, onze zorg.
van Limpt Stalinrichting B.V. werkt zowel op uurloon als op aangeno-
men werk en tegen aantrekkelijke prijzen. Hierbij zijn al uw wensen  
bespreekbaar. De projecten worden hierbij volledig zelfstandig  
gecoördineerd en dat bespaart u een hoop regelwerk. Het vakkundige 
team kent geen 9 tot 5 mentaliteit en mochten er onverhoopt proble- 
men zijn dan pakt de 24/7 servicedienst dit probleem direct aan.

vanlimptstalinrichting.com

t +31 (0) 13 505 14 17
F +31 (0)  13 505 10 31
E info@vanlimptstalinrichting.nl

neem contact op met van limpt stalinrichting B.v. +31 (0) 6 22 23 48 11

Meer weten of 
direct aan de slag?

stalinrichting B.v.

Biggenstal



In 2008 werd Jelle van Limpt, voormalig werkzaam als zzp’er in de agrari-

sche sector, gevraagd om een stalinrichting te plaatsen. Dit project werd met 

behulp van vakkundige ZZP’ers met beide handen aangegrepen. Na dit suc-

cesvolle project kwamen er steeds meer aanvragen. Sindsdien is“van Limpt 

Stalinrichting” uitgegroeid tot een succesvolle speler in de branche met 

meerdere vaste montageploegen, een netwerk van gerenommeerde leveran-

ciers en een uitgebreide werkplaats. Hoewel het bedrijf de laatste tijd hard 

gegroeid is, houdt het de persoonlijke en informele omgang met u als klant 

hoog in het vaandel. Dit vindt u ook terug in de producten, alles is maatwerk 

en leverbaar zoals u het wilt.

Gebouwd 
op uw succes

Van Limpt Stalinrichting werkt met een
deskundig montageteam en gerenomeerde  
leveranciers. Ook is er een uitgebreide  
werkplaats voor projecten op maat.

“De totaal aanbieder van stalinrichting
  voor de vee- en varkenshouderij.”

Een greep uit het aanbod:
wanden – (dak)isolatie – luchtkanalen - staldeuren –  

hekwerken – berencircuits – leidingwerken - plafonds - 

hekwerken -  klimaatsystemen - roostersystemen - 

ligboxen – voerderhekken – watervoorzieningen – 

leidingwerken – windgordijnen – ligboxmatrassen - 

roostersystemen - en... maatwerk volgens uw wens!

Ombouw van melkvee naar rosee kalverstal

Van Limpt drachtbox met uitloopsysteem


