Als eigenaar van vastgoed bent u altijd aansprakelijk in het geval
dat er brand uitbreekt.
REGIEWEB heeft dit uitgezocht samen met DE Kempenaer Advocaten 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 ontwikkeld.
Dit model is goedgekeurd door de Veiligheid en Gezondheidsregio
Gelderland Midden (VGGM) en geeft handvatten voor een hogere
mate van brandveiligheid bewustzijn. Regieweb ondersteunt vastgoedeigenaren bij het bereiken van een hoger niveau brandveiligheid 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 helpen met het verbeteren van uw brandveiligheid bewustzijn door
aanpassingen voor te stellen en te implementeren voor Beleid, Proces en Product. Hierbij kunt u denken aan het formuleren van beleidsdoeltellingen gekoppeld aan een meer jaren financiële planning waardoor de verhoging van de mate van brandveiligheid geleidelijk en niet adhoc plaatsvindt. Op die manier kunt u tijdig geld
reserveren om te werken aan de noodzakelijke Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorisch maatregelen.

REGIEWEB brengt voor u de mate van brandveiligheid in beeld. Met
door ons gecertificeerde bedrijven beschikken we over een netwerk van experts die tegen de meest gunstige prijs kwaliteitsverhouding een voldoende mate van brandveiligheid voor uw vastgoed 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 binnen het beheer en onderhoud van vastgoed.
Onze missie is door samenwerking binnen
en tussen bedrijven resultaten 20% - 30%
goedkoper te realiseren dan dat traditioneel mogelijk is.
Ons proces: Analyse; Strategie; Implementatie; Verantwoording en Evaluatie
Onze producten: Analyse; Advies; Implementatie, Inrichting van de verantwoording;
Begeleiding; losse producten of het geheel.
De resultaten mogen er zijn;
duurzame samenwerkingsverbanden
met blijvende resultaten; een juiste balans
tussen betaalbaarheid, kwaliteit en
klanttevredenheid

