GESPECIALISEERD IN
ONDERHOUD, RENOVATIE EN VERBOUW

SERVICEBOUWPLUS.NL

ONDERHOUD

ONDERHOUD
AAN UW
BEDRIJFSPAND

ONDERHOUDSCONTRACT

Als eigenaar of huurder wilt u uiteraard

Uw bedrijfspand onderhouden

U itvoering door specialisten

dat uw bedrijfspand in goede staat

doen we op regiebasis, maar

G edegen en goede documentatie

verkeert. Het is daarom raadzaam

ook een onderhoudsabonnement

Voorkom onvoorziene hoge kosten

preventief en correctief onderhoud

behoort tot de mogelijkheden.

door tijdige signalering van schade

te plegen. Hiermee behoudt uw

DE
VOORDELEN

of gebreken

bedrijfshuisvesting zijn waarde en zijn

Met een abonnement heeft u

S ervicebouwPlus plant de

uw medewerkers verzekerd van een

namelijk geen omkijken naar het

afspraak jaarlijks in, u hoeft zelf

prettige werkomgeving.

onderhoud. ServicebouwPlus plant

niets te regelen

ServicebouwPlus verricht

jaarlijks een afspraak in.

D igitaal rapportagesysteem:

zowel kleine als grote

inspecties, kwaliteitscontroles en

onderhoudswerkzaamheden.

keuringen worden blijvend in uw
gebouwdossier vastgelegd
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SERVICEBOUWPLUS
ADVISEERT EN ONDERSTEUNT
OPDRACHTGEVERS VAN
BEDRIJFSMATIG VASTGOED.
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“Met aandacht
voor elk facet
hebben ze
dit project
opgepakt.”

BEDRIJFSPAND
OF KANTOOR
RENOVEREN

GEVEL
RENOVEREN

DAK
RENOVEREN

Er zijn tal van mogelijkheden

De experts van ServicebouwPlus

Is uw bedrijfspand gedateerd?

om gevels te renoveren. U kunt

inspecteren de kwaliteit van uw dak

Voldoet het niet meer aan de

bijvoorbeeld kiezen voor het

en brengen middels een rapportage

duurzaamheidswensen of komt de

volledig isoleren van uw wanden.

advies uit. Afhankelijk van de staat

veiligheid in geding? Dan is renovatie

Het aanbrengen van duurzame

van de dakbedekking wordt deze

wellicht de oplossing.

gevelbekleding behoort uiteraard

door ons gerepareerd of volledig

ook tot de mogelijkheden. Hiermee

vervangen. Wanneer het dak volledig

ServicebouwPlus herstelt en

krijgt uw pand een modernere

gerenoveerd dient te worden, is het

vernieuwt specifieke onderdelen van

en hoogwaardigere uitstraling.

in sommige gevallen interessant om

uw bedrijfspand of kantoor, zodat ze

Deze gevelrenovatie vormt wat ons

het dak te verduurzamen. Dit kan

weer aan de huidige eisen voldoen.

betreft de start van een duurzame

bijvoorbeeld door een ander type

Wij maken uw gebouw weer

relatie. Wij helpen u graag om uw

dakbedekking toe te passen of door

toekomstbestendig. Dit kan variëren

bedrijfspand blijvend optimaal aan te

uw dak te isoleren. ServicebouwPlus

van de renovatie van de gevel of het

laten sluiten op uw wensen.

adviseert u graag over de

dak tot een complete restyling.
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#SERVICEBOUWPLUS

RENOVATIE

verschillende mogelijkheden.
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VERBOUW
VERBOUWING
IN VAKKUNDIGE
HANDEN

BEDRIJFSMATIG
VASTGOED
VERBOUWEN

JARENLANGE
ERVARING MET
VERBOUWEN

Van kleine aanpassing tot grote

ServicebouwPlus helpt u graag bij

Wij hebben onder meer ervaring met:

verbouwing: onze experts

de verbouwing van uw bedrijfsmatig

het realiseren van inpandige kantoren

begeleiden u gedurende het hele

vastgoed. Onze specialisten maken

in bijvoorbeeld bedrijfsruimtes

verbouwingstraject. Van het plaatsen

op basis van uw wensen een

het plaatsen van zonnepanelen op

van een fietsenstalling, overkapping

vertaalslag naar een totaaloplossing.

daken

WAT KAN
IK VOOR U
BETEKENEN?

het realiseren van verdiepingsvloeren

Onderhoud, renovatie, restyling of

Vaak blijkt dat u met relatief

het creëren van brandwerende

verbouwing voor uw bedrijfspand?

eenvoudige aanpassingen het

compartimenten

werkcomfort enorm kunt vergroten.

het aanpassen van uw gevel door

of gasopslag tot het bouwen van een
uitbreiding of compleet bijgebouw.

Ook het toevoegen van bijvoorbeeld

Neem vrijblijvend contact op met

een raam, lichtkoepel of

bijvoorbeeld een doorgang, raam of

Manager Ronald van Dijk:

daktoetredingsluik behoort tot de

transportdeur te plaatsen

r.vandijk@bhv.jajo.com of

mogelijkheden.

het verzwaren van de constructie

bel 06 - 823 73 886.

voor bijvoorbeeld kraanbanen
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ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

BESTE
OPLOSSING

HET
CLUSTER

KLANTVRAAG
CENTRAAL

EEN DOEL
VOOR OGEN

ServicebouwPlus is onderdeel

Bij het Cluster Bedrijfshuisvesting

Samen bieden wij dé oplossing voor

ServicebouwPlus adviseert en

van Janssen de Jong Groep

opereren we ieder vanuit onze eigen

elke klantvraag. Allereerst brengen

ondersteunt opdrachtgevers van

en vormt samen met Hercuton,

merknaam en beschikken over veel

wij uw behoeften in kaart en kijken

bedrijfsmatig vastgoed.

Remco Ruimtebouw, Woody

kennis en ervaring. Elk van ons biedt

we welke factoren een grote rol

Building Concepts, pvvT, Remco

specifieke toegevoegde waarde voor

spelen hierbij. Afhankelijk

Hoe? Door ze een totaaloplossing te

International en Ocmer het Cluster

onze klanten.

van uw klantvraag kijken we welke

bieden voor onderhoud, renovatie,

Bedrijfshuisvesting.

Bij nieuwbouwvraagstukken maken

totaaloplossing

restyling en verbouwingen. Hierbij

Wij ontzorgen opdrachtgevers van

wij gebruik van geavanceerde prefab

voor onderhoud, renovatie of

hebben wij één doel voor ogen:

bedrijfsmatig vastgoed in binnen- en

bouwmethoden in beton, hout en

verbouwing het beste bij u past.

ervoor zorgen dat uw bedrijfspand

buitenland met meerdere specifieke

staal. Ook onderhoud, renovatie

product-markt-combinaties. Samen

en verbouwingen van bestaand

Deze werkwijze maakt ons uitermate

bieden wij de beste oplossing voor elk

bedrijfsmatig vastgoed behoren tot

flexibel in het bieden van de beste

bedrijfshuisvestingsvraagstuk.

het productgamma van het Cluster

oplossing.

optimaal aansluit op uw wensen!

Bedrijfshuisvesting.
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TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK

WWW.SERVICEBOUWPLUS.NL

T 088 - 205 34 50

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

