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“De service en het contact van BAM waren heel goed en ook
de werkzaamheden verliepen soepel. Sinds de installatie
van de nieuwe ketels hebben we geen storing meer gehad.”
De heer Rutten - Gelredome

In het zuiden van Arnhem staat het GelreDome; een
multifunctioneel stadion dat zijn naam dankt aan het
vroegere hertogdom Gelre. Jaarlijks vinden er meer
dan zestig grootschalige evenementen plaats en sinds
1998 functioneert het GelreDome ook als thuisbasis
van voetbalclub Vitesse. Verder biedt het evenementencomplex ruimte voor vergaderingen en congressen.
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