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Nieuwe website voor Kontek
Sinds 1 juni jl. is de website van Kontek, www.kontek.nl volledig vernieuwd. Hiermee
bieden wij een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke en interactieve informatiebron.
De nieuwe website is opgebouwd uit drie pijlers. Inventariseren, Informatiebeheer en
Vastgoedoptimalisatie. Binnen deze drie pijlers worden de diensten van Kontek duidelijk
omschreven. Naast informatievoorzieningen is duidelijk weergegeven bij welke specialist
u direct terecht kunt met vragen.
Wij zijn trots op de eigentijdse, frisse uitstraling van onze nieuwe site! Doordat onze site
volledig responsief is kunt u deze overal en op ieder apparaat raadplegen.
Nieuwsgierig geworden?
Neem snel een kijkje op de vernieuwde website van Kontek, www.kontek.nl

Informatiebeheer
Elk type Vastgoed brengt een unieke mix van informatie met zich mee. Goed
informatiebeheer speelt een belangrijke rol bij de optimalisatie van uw vastgoed. Dit is
echter niet het enige waar u rekening mee moet houden. Want hoe zorgt u voor het
juiste inzicht in uw vastgoedportefeuille? Hoe houdt u deze informatie actueel? En hoe
verwerkt u deze tot een goed renderende strategie?
Om beslissingen te kunnen nemen over de toekomst van uw vastgoedportefeuille is
het prettig als u snel kunt beschikken over de benodigde gegevens zoals van de
oppervlakte van een object conform de NEN 2580, de onderhoudsconditie van het
object conform NEN 2767 tot de duurzaamheidsprestaties zoals EPA-U/W labeling en
maatwerk advisering en de exacte indeling volgens de bouwtekeningen.
Om al deze informatie op tijd in handen te krijgen, is een enorme uitdaging. Veelal
omdat belangrijke data teveel verspreid is binnen uw organisatie, of dat er teveel
mensen bij uw informatiebeheer betrokken zijn.
Uw vastgoedinformatie moet altijd veilig, overzichtelijk en maximaal toegankelijk zijn. U
moet dus volledig op de kwaliteit van uw informatiebeheer kunnen vertrouwen. Kontek
maakt daarom uitsluitend gebruik van beheersystemen die compleet in lijn liggen met
de best practices van de vastgoedbranche.
Zoekt u een manier om uw belangrijke vastgoedinformatie beter in te richten?
Kontek biedt uiteenlopende oplossingen op het gebied van informatiebeheer zoals:
Tekeningenbeheer, Gebouwdossier, Bouwwerkinformatiemodel (BIM).
Onze specialisten bekijken graag de mogelijkheden en bieden een oplossing op maat
zodat u er zeker van kan zijn dat u altijd beschikt over de belangrijkste
vastgoedinformatie.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Mark
Bitter. Tel. 088 222 1533.

Fijn dat u uw visie heeft gedeeld tijdens de Provada!
Hopelijk bent u bijgekomen van de 11e PROVADA in Amsterdam. Ruim 22.000
bezoekende vastgoedprofessionals omarmden het thema van 2015 ‘(RE) Building the
Business’.
Wij kijken met veel plezier en bovenal positief terug op onze tweede deelname aan de
beurs. PROVADA is voor ons een goed platform waar we kansen zien en ideeën
opdoen om deze te realiseren.
Frisse ideeën, toekomstplannen en zienswijzen werden met elkaar gedeeld. We
konden uitleg geven hoe wij als Kontek; uw vastgoed gegevens kunnen vastleggen en
beheren, u kunnen adviseren in het verbeteren van het vastgoedrendement en u
kunnen helpen in het beheren van kosten.
Fijn dat u de tijd nam om met ons uw visie te delen. We zien uit naar 2016!

Uitgelicht: Eén van onze lopende projecten
Het Rijksvastgoedbedrijf is met Atelier Rijksbouwmeester een onderzoek gestart naar
hergebruik van PI Over-Amstel te Amsterdam "Bijlmerbajes". Naast NEN 2580
advisering heeft Kontek opdracht gekregen voor het opstellen van bouwkostenberekeningen
van een 3-tal transformatiemogelijkheden, welke door Atelier Rijksbouwmeester op Structuur
Ontwerp niveau zijn uitgewerkt.
Bekijk meer van onze projecten op www.kontek.nl/project/
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