Suijkerbuijk Bouw & Services BV

Va s t g o e d d i e n s t e n
voor de professionele
vastgoedbeheerder

Vastgoeddiensten voor de professionele vastgoedbeheerder

2

Suikerbuijk Bouw & Services BV

Va s t g o e d d i e n s t e n
voor de professionele
vastgoedbeheerder

3

Inleiding
Binnen BVR Groep BV is Suijkerbuijk Bouw & Services verant-

Over BVR Groep BV

woordelijk voor zowel nieuwbouw (utiliteits-/woningbouw) als

Het werkterrein van BVR Groep BV is breed: ontwikkelen,

voor alle onderhouds-, renovatie- en restauratieprojecten. Hier-

bouwen, renoveren en onderhouden. Daarnaast hebben

mee wordt recht gedaan aan het groepsstreven de markt vanuit

innovatief opereren en zoeken naar vernieuwing en/of

een allround aanpak van dienst te zijn. Niet voor niets communi-

verfijning een hoge prioriteit. Woningbouw, utiliteitsbouw,

ceert BVR Groep BV ‘Totaalbouw | Design Build Construct Finance

renovatie, restauratie en onderhoud komen zowel via aan-

en Maintain’. De werkmaatschappij beschikt bovendien over een

besteding als in bouwteamverband en door eigen initiatief

machinale werkplaats waar houtbewerkingen plaatsvinden.

tot stand. Het werkgebied omvat de regio’s Noord-Brabant,
Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelder-

Belangrijke disciplines zijn renovatie, onderhoud en restauratie.

land.

In toenemende mate werken opdrachtgevers, waaronder woningbouwcorporaties, zorginstellingen, verenigingen van eigenaren en

Binnen BVR Groep BV hanteren alle werkmaatschappijen

bedrijven samen met Suijkerbuijk Bouw & Services. Opdrachten

dezelfde hoge kwaliteitsnormen. Deze aanpak bevordert,

variëren van de renovatie van een woning of appartementenge-

bewaakt en stimuleert de voortgang van alle ontwikkelings-

bouw tot het groot onderhoud van kantoorgebouwen. Binnen

en bouwprocessen en resulteert daardoor in kwalitatief hoog-

BVR Groep BV is Suijkerbuijk Bouw & Services dé specialist op het

staande eindproducten en diensten. Mede om die reden is de

gebied van onderhoud, renovatie en restauratie.

aandacht voor de optimalisering van certificeringen en erkenningen groot. De inzet van een eigen ‘Adviseur Energie en

BVR Plus Concepten

Duurzaamheid’ draagt daar in hoge mate aan bij. Om aan de

Omdat BVR Groep BV meer wil zijn dan een standaardbouwer

hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duur-

die het puur van aanbestedingen moet hebben, is BVR Plus in

zaamheid te voldoen, beschikt BVR Groep BV over de volgen-

het leven geroepen. Kort samengevat gaat het hierbij om een

de certificaten: ISO 9001, ISO 14001, FSC, VCA**, CO2

all-in-service-pakket met een compleet aanbod klantspecifieke

Prestatieladder niveau 5, BTR, Bewuste Bouwers en Excellent

oplossingen op het gebied van wonen (en werken). Deze toe-

Concept voor het WOON+ Concept. Bovendien is de bouw-

gevoegde waarde uit zich in dienstverlening, commitment,

groep Erkend Leerbedrijf (Fundeon en Ecabo) en aangesloten

kennis en ervaring. WOON+, DUBO+ en RENO+ zijn de hier-

bij de Stichting Klantgericht Bouwen. Verder is het mogelijk de

van afgeleide en ontwikkelde BVR Plus Concepten die staan

BREEAM-NL richtlijn als ondersteuning van het bouwproces in

voor kwaliteit, betaalbaarheid en maatwerk. Deze concepten

te zetten. Hiervoor is een BREEAM-expert in huis.

omvatten procesmatige innovaties, technische oplossingen en
complete woon- en onderhoudsconcepten.

Tot BVR Groep BV behoren:
- BVR Bouw BV
- BVR Bouw Gorinchem BV
- Suijkerbuijk Bouw & Services BV
- Rasenberg Bouw BV

BVR+ Concepten
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Va s t g o e d d i e n s t e n
Bo u wen, onderhoude n e n re n ove re n
om t e vernie uwe n
Om professionele vastgoedbeheerders optimaal tegemoet te

ge marktconforme tarieven en een persoonlijke benadering

komen, heeft Suijkerbuijk Bouw & Services haar disciplines en

centraal. De volgende vastgoeddiensten worden onderscheiden:

expertise in vijf vastgoeddiensten onderverdeeld. Hiermee wordt de

- BVR Meerjarenonderhoud en -planning

volledige markt bediend en ontvangt elke opdrachtgever gespecifi-

- BVR Mutatieonderhoud

ceerd maatwerk, compleet naar wens, maar wel met de voordelen

- BVR Planmatig onderhoud/RENO+

van modulair werken. Afspraken worden in korte duidelijke Service

- BVR Serviceonderhoud

Level Agreements (SLA’s) vastgelegd. Mede hierdoor staan gunsti-

- BVR Calamiteitendienst

BV R Me e rjare nonde r h o u d e n -pla n n in g
Het belang van meerjarenonderhoud is groot, want goed beheer

Om goed en gedegen onderhoud te kunnen verrichten, wordt

van vastgoed en gedegen gebouwonderhoud leiden tot een lange-

eerst de conditie van het te onderhouden gebouw gemeten.

re technische levensduur en daarmee tot lagere onderhoudskosten.

De inspectie die hiervoor nodig is, wordt uitgevoerd door onder-

Het is dan ook verstandig om voor een gebouw een meerjaren-

houdsdeskundigen van Suijkerbuijk Bouw & Services .

onderhoudsplan (MJOP) te laten maken. Zo’n plan geeft namelijk

De kwaliteitsbepaling, d.i. de staat van onderhoud van het ge-

inzicht in de onderhoudsgevoelige onderdelen en de te verwachten

bouw, c.q. van de woning(en), geschiedt met de methode ‘NEN

kosten die daarmee gemoeid zijn. Zowel bouwkundige als installa-

2767 Conditiemeting’. Hierbij wordt aan elk te beoordelen ele-

tietechnische elementen worden in het plan opgenomen en afge-

ment een kwaliteitscode toegekend, waarna de gewogen kwa-

stemd op de wensen van opdrachtgever/gebruiker die tevens het

liteit van het gebouw (vastgesteld gemiddelde) wordt berekend.

conditieniveau bepaalt waarop het gebouw dient te worden onder-

De door de opdrachtgever gewenste kwaliteit wordt hiermee

houden. Het uiteindelijke MJOP wordt daarop afgestemd.

vergeleken. Deze manier van werken maakt van de conditie-

Een MJOP bestaat uit een meerjarenonderhoudsbegroting en een

meting een relevant en objectief hulpmiddel voor het toetsen

planning voor een periode van 10 jaar of langer. Hierdoor is het

en onderbouwen van het vastgoedbeleid van een organisatie.

mogelijk met toekomstige onderhoudskosten rekening te houden.
Wanneer namelijk in een bepaald jaar de onderhoudskosten hoog

Suijkerbuijk Bouw & Services biedt drie contractvormen om de

dreigen uit te vallen, kan daar op worden ingespeeld door vroeg-

onderhoudsscenario’s te realiseren:

tijdig budget vrij te maken of te reserveren, dan wel onderhouds-

- Basis contract

werkzaamheden aan te passen of te verschuiven. Zo worden

- Premium contract

onaangename ‘verrassingen’ voorkomen.

- Excellent contract
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Voor het gerenoveerde en verbouwde
hoofdkantoor van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht werd het kantoorgebouw nagenoeg gestript.
Het project startte in maart 2014 en
werd eind augustus 2014 opgeleverd.

Het markante ‘trappenhuis’ in
het hoofdkantoor van Rabobank
Roosendaal-Woensdrecht aan de
Laan van Limburg in Roosendaal.
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In de Molenstraat in Roosendaal werden diverse verouderde en uitgeleefde
panden in opdracht van AlleeWonen Roosendaal gerenoveerd en verbouwd.
Na herbestemming werden deze deels gereed gemaakt voor bewoning en
deels voor gebruik als commerciële ruimte. De woningen, c.q. appartementen,
zijn uitermate geschikt voor één en tweepersoonshuishoudens.

Met RENO+ gerenoveerde woningen van AlleeWonen
Roosendaal aan het Poelsplein in Roosendaal. Bouwjaar: 1952.

Renovatie diverse vooroorlogse panden
in de Molenstraat te Roosendaal in opdracht
van AlleeWonen Roosendaal.
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BV R M utati e onderh o u d
Suijkerbuijk Bouw & Services onderhoudt woningen tijdens een

belangrijk. Een kortere leegstand betekent namelijk een hogere

mutatieperiode in leegstand, maar ook in bewoonde situatie.

doorlooptijd, waardoor meer huuropbrengsten gegenereerd kun-

In toenemende mate gebeurt dit met behulp van langlopende

nen worden. Wanneer de woningen bewoond zijn, dient met de

onderhoudscontracten, waarbij de mutatie- en onderhoudswerk-

bewoners rekening te worden gehouden. Het team van onder-

zaamheden middels een tablet en een mobiele buitendienstappli-

houdsmedewerkers is bij bewoners graag gezien vanwege hun

catie in de woning, dus op locatie, worden geïnventariseerd en

orde en netheid, kwaliteit, vakmanschap en hun juiste benade-

gespecificeerd. De koppeling met vaste tariefafspraken zorgt er-

ring van opdrachtgever en huurders. Net zo belangrijk is de

voor dat corporaties nog dezelfde dag een overzicht krijgen van

afhandeling van de werkzaamheden. Suijkerbuijk Bouw &

de te verrichten werkzaamheden en kosten.

Services biedt opdrachtgevers de zekerheid dat de werkzaam-

Bij mutaties in onbewoonde woningen zijn start- en opleverdata

heden binnen de overeengekomen periode worden verricht.

BV R Planmati g onde r h o u d / R EN O +
BVR Planmatig onderhoud omvat het onderhoud dat periodiek

tot en met energielabel A++. Een groot voordeel is dat RENO+

wordt uitgevoerd aan woningen of gebouwen. Er wordt onder-

gemiddeld 20% goedkoper is dan vervangende nieuwbouw.

scheid gemaakt tussen conserveren, renoveren en transformeren.

Met het Basispakket (duurzaamheid) wordt minimaal energie-

Planmatig onderhoud is door Suijkerbuijk Bouw & Services in alle

label B gerealiseerd. Met het Variantpakket het niveau van een

eigen onderhoudsconcepten verwerkt.

nieuwbouwwoning (energielabel A tot A+). En met het Optiepakket energielabel A+ of A++. Dit laatste in combinatie met

RENO+ is een renovatieconcept voor de bestaande doorzon-

extra ambities als energieneutraal wonen.

woning. Hierbij zijn oplossingen bedacht voor specifieke vragen
uit de markt die te maken hebben met duurzaam, ruim en levens-

Naast genoemde thema’s en keuzepakketten biedt RENO+

loopbestendig wonen. Het concept stelt persoonlijke wensen op

opdrachtgevers ook de mogelijkheid om aan de individuele

het gebied van wooncomfort en levensomstandigheden centraal.

wensen van eindgebruikers tegemoet te komen door middel

Drie primaire thema’s vormen de basis: duurzaamheid, exclusiviteit

van zgn. ‘bouwstenen’. Dit zijn extra verbeteringen, bovenop

en levensloopbestendigheid.

het door de opdrachtgever gekozen verbeteringsniveau. Te

Om maatwerk te leveren kent elk thema weer drie keuzepakketten

denken valt aan het verplaatsen van de badkamer, het aan-

die qua uitrustingsniveau oplopen: Basispakket, Variantpakket en

brengen van een erker of dakkapel, een vaste trap naar zolder

Optiepakket. Parallel hieraan loopt het in eigen beheer labelen van

of een andere kamer- of keukenindeling. Dergelijke huurders-

gerenoveerde woningen, beginnend bij minimaal energielabel B

wensen kunnen worden meegenomen tegen seriematige prijzen.

Vastgoeddiensten voor de professionele vastgoedbeheerder
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BV R Servic eonderh o u d
Als aanvulling op BVR Meerjarenonderhoud is BVR Serviceonder-

- voorrijkosten

houd in het leven geroepen. Deze extra vastgoeddienst richt zich

- de kosten van een bedrijfswagen met veilig en gekeurd

op onderhoudswerkzaamheden die niet gerekend kunnen worden

- handgereedschap

tot de onderhoudsgevoelige (jaarlijks terugkerende) elementen

- kleine hoeveelheden verbruiksartikelen

die in het MJOP zijn opgenomen. Deze extra service vindt plaats

- nazorgservice en begeleiding

op regiebasis en is bedoeld voor professionele opdrachtgevers die
daarvoor met Suijkerbuijk Bouw & Services een contract afsluiten.

Het uurtarief is exclusief het verbruik van materialen en

De regiewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vast uur-

onderaanneming. Deze kosten worden marktconform en

tarief. Dit all-in uurtarief is inclusief:

gespecificeerd op basis van nacalculatie gefactureerd.

BV R Cal ami te ite ndi e n s t
BVR Calamiteitendienst is een 24-uurs servicedienst die door

- voorzien

Suijkerbuijk Bouw & Services wordt uitgevoerd voor opdrachtge-

- coördinatie (desgewenst) van de eigen E-& W-installateurs van

vers die daarvoor een contract hebben afgesloten. Bij glasschade,

- de opdrachtgever

stormschade, waterschade en brandschade kunnen dankzij ge-

- terugkoppeling naar de opdrachtgever op de eerstvolgende

maakte afspraken met onderaannemers en leveranciers acuut

- werkdag

tijdelijke oplossingen worden geboden. Op die manier worden
alle storingen en problemen ook buiten kantoortijd vanuit één

De abonnementkosten voor de BVR Calamiteitendienst worden

centrale regie verholpen. De kosten voor het uitrukken van de

per kalenderjaar vastgesteld. Daarnaast wordt er bij calamiteiten

dienst worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.

onderscheid gemaakt naar (vaste) uurtarieven voor werkzaamheden binnen en buiten de reguliere werktijd. Werkzaamheden

De werkwijze/voordelen van de BVR Calamiteitendienst:

(door CAO-medewerkers) die buiten de reguliere werktijd wor-

- 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar

den verricht, kennen een toeslag van 25%, resp. 50% en resp.

- de kwaliteit van het werk is gewaarborgd

100% voor avond- en weekendwerk. Verbruikte materialen en

- bij spoedgevallen kan acuut in (tijdelijke) oplossingen worden

ingeschakelde onderaannemers worden eveneens doorbelast.
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Het bedrijfswagenpark van Suijkerbuijk Bouw & Services is voor
alle denkbare opdrachten inzetbaar. Zo wordt voor het transport
van o.a. nieuwe keukens bij renovatie/mutatieonderhoud een
speciaal daarvoor uitgeruste aanhanger ingezet.

Het McDonald’s Restaurant aan de Coolsingel in hartje Rotterdam.
Het voormalige gebouw werd gesloopt. Op de bestaande fundering werd een eigentijds gebouw opgetrokken. Project in opdracht
van McDonald’s Nederland.
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Restauratie De Pelmolen (1687) in opdracht
van Stadsherstel Breda. Architect: Rienks
Architecten, Breda. Foto: Riesjard Schropp.

Zowel IJsfabriek De Noordpool (midden) als
de oude Pelmolen (rechts) in Breda werden
gerestaureerd in opdracht van Stadsherstel
Breda. Architect: Rienks Architecten, Breda.

Meerjarenonderhoud- en Planning (MJOP)
staat voor adequaat vastgoedbeheer, een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.
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To t s l o t
Nieuwbouw

Nazorg

Van oudsher heeft Suijkerbuijk Bouw & Services veel affiniteit met

Kwaliteit in de ruimste zin des woords is wat Suijkerbuijk Bouw

nieuwbouw, zowel utiliteits- als woningbouw. Binnen het bouwbe-

& Services bij alle onderhouds- en renovatiewerkzaamheden

drijf is alle benodigde kennis en vakmanschap in huis om de meest

nastreeft. Inherent aan dit streven is ook de nazorg, zowel ten

uiteenlopende nieuwbouwprojecten te realiseren. Daarnaast kan

aanzien van de kwaliteit van producten en diensten als de

Suijkerbuijk Bouw & Services putten uit een grote groep vaste

begeleiding en coördinatie van het project.

partners en leveranciers.
Informatie
Renovatie, onderhoud en restauratie

Wie naar aanleiding van deze brochure meer wil weten over

Mede door de toenemende behoefte aan het renoveren en ver-

de vastgoeddiensten van Suijkerbuijk Bouw & Services, dan wel

beteren van bestaande woningen, is een aantal op de corporatie-

over andere producten en/of diensten van het bouwbedrijf, kan

wereld, zorginstellingen en verenigingen van huiseigenaren afge-

contact opnemen met BVR Groep BV.

stemde maatwerkconcepten ontwikkeld. Een belangrijk houvast
hierbij voor opdrachtgevers is de koppeling met vaste tariefaf-

Voor de contactgegevens wordt verwezen naar de achterzijde

spraken, waardoor er op zeer korte termijn een compleet over-

van deze brochure.

zicht gegeven kan worden van verrichte werkzaamheden en
kosten, zowel ten aanzien van regulier onderhoud en mutatieonderhoud als bij eventuele storingen en calamiteiten door vernielingen en andere vormen van schade.
Naast appartementencomplexen, rijwoningen, alsook grote(re)
monumentale gebouwen, voert Suijkerbuijk Bouw & Services
ook kleine(re) projecten uit. De jarenlange ervaring richt zich
op verbouw, aanbouw, renovatie, restauratie en het preventief
en correctief onderhoud van professioneel vastgoed, ongeacht
grootte of aard van de opdracht.
Machinale timmerfabriek
Suijkerbuijk Bouw & Services beschikt over een eigen timmerfabriek waar machinale houtbewerkingen plaatsvinden. Zoals voor
de productie van houten kozijnen, ramen en deuren. Uiteraard
heeft maatwerk hier prioriteit. De timmerfabriek bewijst zich dan
ook op die momenten waarop er klantspecifieke wensen en eisen
zijn die niet bij de reguliere fabricage en leverantie van kozijnen,
ramen en deuren zijn meegenomen. Daarnaast vinden houtbewerkingen plaats die nodig zijn voor de inrichting van bouwplaatsen.

Indien gewenst kan deze brochure ook worden gedownload.
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