
ZAKELIJK 



Welkom bij Projet. Projet maakt bouwen makkelijk. Wij heb-

ben kennis van zaken, een constructieve visie, jonge ideeën 

en een dynamische werkwijze. Projet is als onafhankelijk ad-

viesbureau een toegevoegde waarde op alle niveaus binnen 

uw bouw- en huisvestingsproces: als bouwadviseur, bouw-

projectmanager, huisvestingsadviseur, bouwprojectcontrol-

ler, facilitair manager of gebouwbeheerder. En dat werkt!

Projet Bouwmanagement Vast-

goed Beheer is in 1999 opgericht 

en is sindsdien uitgegroeid tot een 

professioneel en onafhankelijk ad-

viesbureau.

Projet ondersteunt en adviseert u 

geheel onafhankelijk met volop 

ervaring en gedegen kennis van 

bouwkunde,  constructies, installa-

ties en interieur. 

Projet levert uiteenlopende dien-

sten en werkzaamheden voor za-

kelijke en particuliere opdrachtge-

vers.

Projet is bereikbaar tijdens kantoor-

uren van 08:30 tot 17:00 uur. Voor 

spoedgevallen zijn wij uiteraard 24 

uur per dag bereikbaar.

Lifecycle concept
Wij bieden u met het Lifecycle concept één aanspreekpunt voor uw vastgoed; 

van idee, ontwerp en bouwen tot en met beheren en faciliteren.

Bouwmanagement & -advisering
Wij ondersteunen en adviseren u gedurende het totale (ver)bouwproces of tijdens 

een onderdeel hiervan.

Vastgoed Beheer
Wij ondersteunen u op het gebied van technisch, fi nancieel, commercieel en or-

ganisatorisch beheer.

Facility Management
Wij verzorgen het facilitair management door gebruik te maken van diverse scans 

(zoals TCL: Total Cost Lifecycle en TCO: Total Cost Offi ce).

Kijk op www.projetbv.nl voor meer informatie.



Projet ontzorgt u!

LIFECYCLE
CONCEPT

Met het Lifecycle concept bie-

den wij u één aanspreekpunt 

voor al uw bouwzaken. Van idee 

tot sloop en van planontwikke-

ling tot ingebruikname of onder-

houd. Heeft u een vraag over 

een bouwproject, verbouwing, 

beheer of facilitaire zaken? Wij 

lossen het snel en deskundig op. 

Wij ontzorgen u door onze sterke 

bundeling van bouwzaken zoals 

bouwmanagement, vastgoed-

beheer en facilitair manage-

ment. Alles onder één dak: dat 

werkt. 

BOUWMANAGEMENT
& -ADVISERING 

Een complex bouwproject, krap-

pe bouwtijden en vastgestelde 

budgetten: zulke aspecten leg-

gen steeds vaker een hoge druk 

op uw organisatie, kwaliteit en 

projectdocumentatie. Alleen 

een optimale beheersing zorgt 

voor een succesvol eindresul-

taat. Wij ondersteunen u in het 

(gedeeltelijke) bouwproces. Van 

bouwontwikkeling en bouwadvi-

sering tot bouwbegeleiding. Hel-

der en duidelijk managen: dat 

leidt tot 100% beheersing.

VASTGOED BEHEER
 

Dagelijks, planmatig en adminis-

tratief onderhoud zijn onderde-

len die vallen onder het tech-

nisch beheer. Wij verzorgen ook 

het fi nancieel beheer van uw 

vastgoed. Zoals het opstellen 

van een fi nanciële rapportage, 

eventueel goedgekeurd door 

de accountant. Daarnaast or-

ganiseren wij alle communicatie 

van betrokken partijen en het 

commercieel beheer waardoor 

leegstand wordt beperkt. Kort-

om: analyseren, structureren en 

beheren.

 

FACILITY 
MANAGEMENT

Wij nemen facilitair management 

volledig uit uw handen. U kunt 

zich hierdoor volledig richten op 

uw core business. Alle facilitaire 

zaken worden optimaal gere-

geld zodat u doeltreffend en kos-

tenbesparend kunt werken. Met 

de TCL-scan krijgt u inzicht in de 

totale kosten tijdens de lifecycle 

van uw vastgoed. De TCO-scan 

geeft inzicht in uw kantoorkosten 

en hoe u hierop kunt besparen. 

Een kwestie van meten is weten.
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Projet is werkzaam in de volgende disciplines:
• kantoorgebouwen   •   bedrijfs gebouwen 

• winkelcentra   •   non-profi tgebouwen

• horecagebouwen   •   villa’s en woningen 

Projet is werkzaam in de volgende onderdelen:
• verbouw   •   nieuwbouw

• uitbreiding   •   renovatie

•   beheer   •   facilitair 

Voor een overzicht van referentieprojecten kunt u kijken op: www.projetbv.nl.

Interesse?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. 

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.


