Er zijn veel vraagstukken waar vastgoedeigenaren op in moeten
spelen. De veelheid aan onderwerpen zorgt er vaak voor dat overzicht steeds moeilijker te verkrijgen is waardoor een beperkte keuze vrijheid wordt ervaren. Wij zorgen der voor dat u weer grip op
onderhoud krijgt.

Tijd voor de

aanpak!
Wij bevorderen de samenwerking binnen
organisaties en tussen organisaties.

Door onze manier van samenwerken, opdrachtverstrekking en beoordelen beschikken we over een methodiek waarmee we in staat
zijn met leveranciers de schildercyclus met vier tot vijf jaar te verlengen en zelfs te verdubbelen. Dat betekent serieuze besparingen
op de korte en zeker op de langere termijn.

Verzekerd zijn van warmte ! Geen onduidelijk of vaag onderhoudscontract maar een transparant contract waarmee de CV-ketel optimaal wordt onderhouden en Just in Time wordt vervangen. Hiermee worden aanzienlijk kosten bespaard. De bedrijfszekerheid van
de CV-ketel gaat bij normaal gebruik 4 tot 6 jaar langer mee dan
het Nederlands gemiddelde van 15 jaar.

De gemiddelde vastgoedeigenaar weet niet of nauwelijks wat de
conditie van het dak van zijn vastgoed is. Veelal wacht op lekkage
of ander soortige problemen met als gevolg dure reparaties met
schade aan bijvoorbeeld binnenruimten door het water van de lekkage. Met onze conditiemeting maken we exact inzichtelijk wat de
conditie is van uw dak. Op die manier kunt u tijdig maatregelen nemen waardoor onnodige herstelkosten worden vermeden.

Veel dakgoten worden niet of nauwelijks schoongemaakt. Dit kan
grote problemen opleveren. Met een onderhoudscontract bij een
door ons gecertificeerd bedrijf heeft u geen omkijken meer naar uw
dakgoot en worden verrassingen voorkomen.

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

