
      

Als eigenaar van vastgoed bent u altijd aansprakelijk in het geval 

   dat er brand uitbreekt. 

REGIEWEB heeft dit uitgezocht samen met DE Kempenaer Advoca-

ten uit Arnhem.  

De bevindingen waaruit deze conclusie getrokken wordt is na te 

lezen in ons white paper “De Lijn der Verantwoordelijkheid” Om 

deze reden hebben we voor vastgoedeigenaren met zogenoemd 

professioneel vastgoed waarin meerdere verhuurbare eenheden 

aanwezig zijn het REGIEWEB Maturity Model Brandveiligheid ont-

wikkeld.  

Dit model is goedgekeurd door de Veiligheid en Gezondheidsregio 

Gelderland Midden (VGGM) en geeft handvatten voor een hogere 

mate van brandveiligheid bewustzijn. Regieweb ondersteunt vast-

goedeigenaren bij het bereiken van een hoger niveau brandveilig-

heid bewustzijn. Tevens bevorderen wij de samenwerking met  

brandweer, bevoegd gezag en partners in uw regio die bijdragen 

aan een grotere brandveiligheid bewustzijn. 

 Tijd voor de  aanpak! 

REGIEWEB beschikt over een aantal plannen van aanpak die u hel-

pen met het verbeteren van uw brandveiligheid bewustzijn door 

aanpassingen voor te stellen en te implementeren voor Beleid, Pro-

ces en Product. Hierbij kunt u denken aan het formuleren van be-

leidsdoeltellingen gekoppeld aan een meer jaren financiële plan-

ning waardoor de verhoging van de mate van brandveiligheid gelei-

delijk en niet adhoc plaatsvindt. Op die manier kunt u tijdig geld 

reserveren om te werken aan de noodzakelijke Bouwkundige, In-

stallatietechnische en Organisatorisch maatregelen.   

REGIEWEB brengt voor u de mate van brandveiligheid in beeld. Met 

door ons gecertificeerde bedrijven beschikken we over een net-

werk van experts die tegen de meest gunstige prijs kwaliteitsver-

houding een voldoende mate van brandveiligheid voor uw vast-

goed weet te creëren. 

Voor particuliere vastgoedeigenaren heeft REGIEWEB binnen het   

RW-MMB een particuliere module gemaakt. Met deze module kunt       

                u eenvoudig beoordelen of uw woning brandveilig is. 

    

 
Wij bevorderen de samenwerking binnen 

organisaties en tussen organisaties. 

Wij richten ons op de samenwerking bin-

nen het beheer en onderhoud van vast-

goed. 

 Onze missie is door samenwerking binnen 

en tussen bedrijven resultaten 20% - 30% 

goedkoper  te realiseren dan dat traditio-

neel mogelijk is. 

Ons proces: Analyse; Strategie; Implemen-

tatie; Verantwoording en Evaluatie  

Onze producten: Analyse; Advies; Imple-

mentatie, Inrichting van de verantwoor-

ding; 

Begeleiding;  losse producten of het ge-

heel. 

De resultaten mogen er zijn;  

duurzame samenwerkingsverbanden 

met blijvende resultaten; een juiste balans 

tussen betaalbaarheid, kwaliteit en 

klanttevredenheid 
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