
Technisch beheer vastgoed 
Door het technisch beheer van uw vastgoed 
structureel uit te voeren een optimale conditie 
tegen minimale kosten bewerkstelligen. 

 
Wij ontzorgen u 
Onderhoud is de basis voor waardebehoud en 
rendement van uw vastgoed. 
 
Of het nu het klachtenonderhoud betreft, 
mutatieonderhoud of het planmatig onderhoud, 
het moet professioneel en efficiënt worden 
uitgevoerd. Dit betekent zo min mogelijk overlast 
en ergernis. 
 
Wij kunnen dit onderhoudswerk voor u verzorgen 
waarbij wij het best haalbare resultaat nastreven. 
 

Wij adviseren u 
Onze aanpak bij onderhoudswerkzaamheden is 
maatwerk. Wij adviseren u graag over de 
mogelijkheden, wat het kost en hoe u het aan 
kunt pakken. 
 
Wij maken de consequenties van keuzes 
inzichtelijk. Dit doen wij gebaseerd op uw inbreng 
en uw doelstellingen met uw vastgoed. 
 

Hoe doen wij dat? 
Wij zetten onze volgende producten in: 
 

- NULMETING 
Bij een nulmeting worden alle onderhouds-
gevoelige elementen van een pand benoemd en 
op kwaliteit beoordeeld. Dit betreft zowel de 
bouwkundige als installatietechnische aspecten. 
Aan de hand van de kwaliteit wordt vervolgens 
beoordeeld of er onderhoud gepleegd moet 
worden en op welke termijn. 
 

- CONDITIEMETING VOLGENS NEN2767 
Voor het beoordelen van de kwaliteit hanteren wij 
de norm NEN2767. Hiermee is de kwaliteit 
objectief en eenduidig vast te stellen. 
 

 

 
 

In uw beleid kan het uitgangspunt bijvoorbeeld 
zijn dat u geen conditiescore van 3 of hoger wilt 
zien. Uit de opnames blijkt dat er elementen 
kwalitatief slechter scoren. Daar moet dan 
onderhoud aan worden gepleegd. 
 

- INMETEN VOLGENS NEN2580 
Voor het opstellen van de begrotingen moeten 
hoeveelheden worden bepaald. In het verlengde 
daarvan kunnen wij direct een inmeting van het 
Bruto Vloeroppervlak en het Verhuurbaar Vloer-
oppervlak volgens NEN2580 verzorgen. Zo 
beschikt u over betrouwbare meetgegevens. 
 

- OPSTELLEN MJOP 
Op basis van de nulmeting en de vastgestelde 
conditiescores van de elementen kan vervolgens 
een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 
worden opgesteld. Deze planning omschrijft wat 
er in welk jaar aan onderhoud moet worden 
gedaan en de kosten hiervoor. Onder aan de 
streep ziet u wat het onderhoud u in de komende 
jaren gaat kosten en dat kan de leidraad zijn om 
op te budgetteren. 
 

- NIEUW: DE DUURZAME MJOP 
De hierboven omschreven werkwijze is 
gebaseerd op een technische instandhouding van 
uw vastgoed. Synchroon daaraan heeft u 
misschien ideeën voor het toepassen van 
energiebesparende maatregelen of minder 
onderhoudsgevoelige materialen. Dit kunnen wij 
naadloos integreren en gelijktijdig in uitvoering 
brengen. Uw vastgoed wordt zo duurzamer. 
 

- ONDERHOUDSADVIES 
Op basis van de MJOP adviseren wij u over de 
noodzaak, wenselijkheid, kosten, kwaliteit, 
kansen voor optimalisering, inpassing van 
specifieke wensen en het beperken van risico’s 
en overlast. 
 
In overleg met u wordt het plan voor het uit te 
voeren onderhoud opgesteld. Dit kan gebaseerd 
worden op een integrale benadering, maar ook op 
onderdelen. 
  



- AANBESTEDEN 
Op basis van het onderhoudsadvies maken wij 
een werkomschrijving of bestek. Hierin zijn de 
werkzaamheden en de voorwaarden voor 
uitvoering omschreven. 
Op basis van deze stukken verzorgen wij de 
aanbesteding. Door meerdere partijen uit te 
nodigen is het mogelijk de beste aanbieding, in 
prijs en kwaliteit, te selecteren. 
 

- DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT 
Tijdens de uitvoering van het werk bewaken wij 
de planning, kwaliteit en financiën. Wij regelen de 
afstemming met uitvoerende partijen en houden u 
op de hoogte van de voortgang. U kunt op ieder 
moment zelf de stand van het werk raadplegen 
via het elektronisch platform Bouwdossier.nl. 
 

- DAGELIJKS- EN KLACHTENONDERHOUD 
Als er zich storingen voordoen kunnen gebruikers 
24/7 geholpen worden. Via ons meldpunt en onze 
storingdienst worden problemen zo snel mogelijk 
opgelost. 
 

- ENERGIESCAN 
Een energiescan staat los van het reguliere 
onderhoud. Deze scan geeft u inzicht in het 
energieverbruik van uw vastgoed. Het laat zien 
met welke maatregelen u de energiekosten kunt 
verlagen. Per maatregel wordt aangegeven wat 
de kosten hiervoor zijn, eventuele subsidie-
mogelijkheden en de terugverdientijd. 
 

- BRANDSCAN 
Bij een brandscan wordt onderzocht of de 
brandveiligheidsvoorzieningen voldoen aan wet- 
en regelgeving. Hierbij wordt gekeken naar 
installatietechnische, organisatorische en 
bouwkundige kenmerken. Als er tekortkomingen 
zijn geven wij aan welke maatregelen er getroffen 
moeten worden en wat de kosten hiervoor zijn. 
Wij kunnen u aanvullend adviseren bij eventuele 
investeringsafwegingen. 

Onze kracht 
Met de hiervoor omschreven producten kunnen 
wij het onderhoud aan uw vastgoed volledig 
verzorgen. Wij maken vooraf afspraken met u 
over het te behalen conditieniveau en hoe dit in 
stand te houden. Zo houdt u zelf grip op het 
technisch beheer van uw vastgoed! 
 

Nog meer kracht 
Naast het technisch beheer van uw vastgoed zijn 
wij ook in staat om grootschalige renovaties of 
aanpassingen aan uw vastgoed te begeleiden. 
Op onze website www.cbbarnhem.nl vindt u 
meer informatie over onze aanpak. 
 

Bouwdossier.nl 
Het laatste pluspunt dat wij willen vermelden is de 
inzet van Bouwdossier: onze online applicatie 
speciaal voor de bouwadministratie en 
kwaliteitsbeheersing. Dit passen wij standaard op 
al onze projecten toe. Het Bouwdossier is een 
digitaal archief in de cloud waar alle gegevens 
over uw vastgoed worden opgenomen, inclusief 
fotomateriaal en tekeningen. Zo kunt u nooit 
gegevens kwijtraken. Met toegangsrechten wordt 
geregeld wie de informatie kan raadplegen. Het 
bouwdossier heeft ook een handige 
logboekfunctie voor het registreren van alle 
relevante activiteiten en het managen van acties. 
Het systeem heeft zijn waarde al ruimschoots in 
de praktijk bewezen. Hoe dit werkt laten wij u 
graag zien. 
 

Interesse? 
Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u eens van 
gedachten wisselen over het onderhoud van uw 
vastgoed, neemt u dan contact op met Paul 
Pietersz. Hij legt u graag in een vrijblijvend 
gesprek uit hoe wij u kunnen ontzorgen. 
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