MONUMENTAAL

Welkom bij Projet. Projet kan u begeleiden met de aankoop,
(ver)bouw, renovatie, uitbreiding en/of oplevering van uw
monument. 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 bouw- en huisvestingsproces: als
bouwkundig inspecteur, functioneel ontwerper, bouwcoach,
bouwprojectmanager of bouwprojectcontroller. En dat werkt!

Kijk op www.projetbv.nl voor meer informatie.
Projet Bouwmanagement Vastgoed Beheer is in 1999 opgericht
en is sindsdien uitgegroeid tot een
professioneel en onafhankelijk adviesbureau.

3D-Laserscan
Met de high-tech 3D-laserscan wordt uw gebouw technisch geautomatiseerd en
tot in elk detail ingemeten en omgezet in tekeningen.

Restauratieplan
In een restauratieplan vertalen wij al uw uw wensen en eisen in woord en beeld

Projet ondersteunt en adviseert u
geheel onafhankelijk met volop
ervaring en gedegen kennis van
bouwkunde, constructies, installaties en interieur.
Projet levert uiteenlopende diensten en werkzaamheden voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers.
Projet is bereikbaar tijdens kantooruren van 08:30 tot 17:00 uur. Voor
spoedgevallen zijn wij uiteraard 24
uur per dag bereikbaar.

zodat voor iedereen duidelijk is hoe de restauratie wordt uitgevoerd.

Overleg overheid/subsidie-advies
Middels het restauratieplan vindt overleg met de overheid plaats voor de voorgenomen restauratie. Dit plan is tevens bestemd voor alle subsidie aanvragen.

Voorbereiding/Uitvoering/Beheer
Plan uitwerking, tekeningen, vergunning aanvraag, offerte aanvragen en beoordelen en realisatie. Een monumentaal object dient goed te worden beheerd.

Projet koestert uw monument!
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Projet is werkzaam in de volgende disciplines:
• kantoorgebouw

• bedrijfsgebouwen

• winkelcentra

• non-proﬁtgebouw

• horecagebouwen

• villa- en woningbouw

Projet is werkzaam in de volgende onderdelen:
• verbouw

• nieuwbouw

• uitbreiding

• renovatie

• beheer

• facalitair

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

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

PBBE-5.5

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

