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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 bin-

nen uw ontwerp- en bouwproces tot en met de oplevering: 

verzorgen van een technische aankoopkeuring, ontwerp 

(van binnen naar buiten/functioneel/praktisch ontwerpen), 

bouwadviseur, bouwcoach, bouwbegeleider. En dat werkt!

Projet Bouwmanagement Vast-

goed Beheer is in 1999 opgericht 

en is sindsdien uitgegroeid tot een 

professioneel en onafhankelijk ad-

viesbureau.

Met onze jarenlange ervaring en 

de gecombineerde kennis van 

bouwkunde,  constructies, installa-

ties en interieur kunnen wij u geheel 

onafhankelijk ondersteunen en ad-

viseren. 

Naast onze werkzaamheden voor 

de particulier opdrachtgever leve-

ren wij ook uiteenlopende diensten 

voor de zakelijke markt. 

Wij zijn op werkdagen bereikbaar 

tijdens kantooruren van 08:30 tot 

17:00 uur. Voor spoedgevallen zijn 

wij uiteraard 24 uur per dag bereik-

baar.

Samenbouwend
Met samenbouwend bieden wij u één aanspreekpunt voor uw nieuwbouw of ver-

bouwing. Van idee, ontwerp, (ver)bouwen, oplevering tot en met ingebruikname.

Technische keuring
Bij de aankoop of na de aankoop voeren wij een technisch keuring uit om te zien 

of er gebreken zijn die consequenties kunnen hebben.

Ontwerp-tekening
Functioneel-logistiek ontwerpen, dat is de wijze hoe alles tot een samensmelting 

komt en zaken kloppen en op elkaar zijn afgestemd.

Bouwbegeleiding
Offerte aanvraag en beoordeling, contractvorming, vaststellen overeenkomsten 

voorafgaand aan de bouw. Bouwbegeleiding/toezicht tijdens de bouw.

Kijk op www.projetbv.nl voor meer informatie.



Projet ontzorgt u!

SAMENBOUWEND 

Met samenbouwend bie-

den wij u één aanspreek-

punt voor al uw bouwzaken. 

Diverse uitvoerende bedrijven zijn 

samengevoegd tot één op elkaar 

ingespreeld bouwteam waar-

door u kosten gaat besparen.

Van idee tot sloop of voor een 

onderdeel hiervan; van plan-

ontwikkeling tot ingebruikname 

en onderhoud. Heeft u een 

vraag over een bouwproject, 

verbouwing, technisch beheer 

of facilitaire zaken? Wij los-

sen het snel en deskundig op. 

Wij kunnen u compleet ontzor-

gen door onze sterke bundeling 

van bouwzaken zoals bouw-

management, vastgoedbe-

heer en facilitair management. 

TECHNISCHE KEURING

Bent u voornemens een wo-

ning te kopen, dan kunnen wij 

voor u een technische keuring 

(evt. conform  NHG) uitvoeren. 

Wij verrichten opname en op-

leveringskeuring.  Bij de tech-

nische opname voorafgaand 

aan de oplevering  zijn wij aan-

wezig en geven aan wat tech-

nisch niet akkoord is. Deze pun-

ten dient de aannemer voor 

oplevering gereed te hebben.

Tijdens de oplevering  worden 

defi nitief alle punten gecon-

troleerd. Aan het einde van de 

oplevering is de juridische over-

dracht van aannemer naar op-

drachtgever. Zorg ervoor dat 

de opstalverzekering ingaat 

op de dag van oplevering om-

dat de CAR-verzekering stopt.

ONTWERP-TEKENING

Wij ontwerpen zeker géén 

standaard tien in een do-

zijn oplossingen. Alle ontwer-

pen zijn maatwerk en geba-

seerd op uw vraagstelling.

Wij zijn logistieke/functioneel ont-

werpers, we ontwerpen van bin-

nenuit. De basis is het dagelijkse 

gebruik. Daarbij dient functiona-

liteit samen met design voorop te 

staan. Voor bestaande woningen 

ontwerpen wij middels deze me-

thode succesvolle en geslaagde 

verbouwingen en uitbreidingen .

Bij nieuwbouw passen wij deze 

methode ook toe.  Wij werken  

dan samen met architecten. De 

architect en wij zijn complemen-

tair aan elkaar. Er vinden geen 

dubbele werkzaamheden plaats.

BOUWBEGELEIDING

Als bouwbegeleider bouwcoach 

kunnen wij  het gehele traject 

of bepaalde onderdelen vanaf 

eerste idee tot en met opleve-

ring optimaal voor u begelei-

den.  Dit maakt bouwen leuk!

Hierbij komen apsecten aan 

bod zoals tijd, geld, kwali-

teit, informatie en organisa-

tie. Het begeleiden  van uw 

project is een kwestie van be-

waken , aansturen, controle-

ren en vooral fl exibel omgaan 

met onverwachte aspecten.

U bepaalt zelf wanneer  en 

voor welk onderdeel/aspect u 

ondersteuning/begeleideing 

wenst. Wij maken vrijblijvend 

een offerte voor u.  In het ver-

volg gesprek kunnen defi ni-

tieve keuzes gemaakt worden.
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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.


