PARTICULIER

Welkom bij Projet. Projet maakt bouwen makkelijk. Wij hebben kennis van zaken, een constructieve visie, jonge ideeën
en een dynamische werkwijze. Projet is als onafhankelijk adviesbureau een toegevoegde waarde op alle niveaus binnen 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!

Kijk op www.projetbv.nl voor meer informatie.
Projet

Bouwmanagement

Vast-

goed Beheer is in 1999 opgericht
en is sindsdien uitgegroeid tot een
professioneel en onafhankelijk adviesbureau.
Met onze jarenlange ervaring en
de gecombineerde kennis van
bouwkunde, constructies, installaties en interieur kunnen wij u geheel
onafhankelijk ondersteunen en adviseren.
Naast onze werkzaamheden voor
de particulier opdrachtgever leveren 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 bereikbaar.

Samenbouwend
Met samenbouwend bieden wij u één aanspreekpunt voor uw nieuwbouw of verbouwing. 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.
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Projet is werkzaam in de volgende disciplines:
• kantoorgebouwen

• bedrijfsgebouwen

• winkelcentra

• non-proﬁtgebouwen

• 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.

PBBE-1.2

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.

Projet Bouwmanagement BV

•

Hoogstraat 101

•

5258 BC Berlicum (NB)

•

T [073] 523 05 83

•

E info@projetbv.nl

•

I www.projetbv.nl

