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installaties

Real estate New style



Rens  is een allround service en onderhouds-
bedrijf op het gebied van bouwkundige, werktuig-
kundige en elektrotechnische installaties.

Ons doel is om de continuïteit van de onderneming 
op lange termijn te verzekeren. De strategie is 
gericht  om als betrouwbare partner eigenaren en 
gebruikers  van woningen en bedrijfsgebouwen van 
dienst te zijn bij het realiseren van bouwprojecten 
en gerelateerde beheer en onderhoudsdiensten 
gedurende de levenscyclus van een gebouw. Hierbij 
zal altijd de prijs/kwaliteit afweging in ogenschouw 
worden genomen. Advisering naar de opdracht
gever speelt dan ook een belangrijke rol.

De vakkennis, persoonlijke inzet en betrokken
heid van ons personeel bepalen het succes. De 
cultuur binnen ons bedrijf kenmerkt zich door 
een gedrevenheid om onder alle omstandigheden 
een kwalitatief hoogstaand product te maken. Een 
ieder is een specialist op zijn vakgebied. Door deze 
specialisten te bundelen zal er een topproduct af
geleverd worden. De opdrachtgever doet zaken met 
slechts één persoon, maar zal verzekerd zijn van de 
inzet van een professionele organisatie. Dit geeft 
de opdrachtgever zekerheid wat weer ontzorgt.  

CoRReCtief ondeRhoud

Binnen Rens hebben wij een service afdeling. Een 
afdeling met een strakke organisatie, planning 
en vakkundige, allround, medewerkers. Met een 
servicegerichte en kwaliteitsbewuste instelling. 
De klant heeft een probleem en wij lossen dit op. 
Afhandeling van de storing geschiedt snel en ade
quaat.
Onze servicemedewerkers hebben vaak hun ‘eigen  
gebouwen’ waardoor er een optimale binding 
ontstaat met de opdrachtgevers en de gebruik
ers. Vooral bij klachtenonderhoud en calamiteiten 
worden door de opdrachtgever steeds strengere 
voorwaarden gesteld op het gebied van snelheid, 
kwaliteit, kostenbeheersing en betrouwbaarheid. 

Rens kent een platte organisatie, korte commu
nicatielijnen en een vaste aanspreekpartner per 
opdrachtgever. Periodiek zitten onze gemotiveerde 
medewerkers aan tafel met de klant om vanuit die 
positie te bekijken of het niet nóg beter kan. Op het 
gebied van klachtenonderhoud is Rens bij uitstek 
in staat haar opdrachtgevers een professionele 
en flexibele dienstverlening aan te bieden. Wij ga
randeren u een snelle paraatheid bij calamiteiten, 
schades, storingen of gewoon ongemakken waarbij 
een snelle oplossing gewenst is. 

Planmatig ondeRhoud

Veel vastgoedbezitters of beheerders kiezen tegen
woordig voor planmatig onderhoud. Hierbij kan het 
gaan om kleinschalige renovatiewerkzaamheden 
gericht op vastgoedverbetering tot en met renova
ties en verbouwingen op hoog niveau. Regelmatig 
en intensief beheer van panden geschiedt meestal 
op contractbasis en zorgt ervoor dat de waarde van 
het vastgoed in stand wordt gehouden.

meeRjaRen ondeRhoud

Regeren is vooruit zien. Rens kan meerjaren kos
ten onderhoudsplanningen opstellen. Hierbij wordt 
gekeken naar de conditie van het gebouw, waarbij 
per onderdeel het benodigde onderhoud met de 
daarbij behorende kosten in beeld wordt gebracht.
Hiermee krijgt de vastgoedbezitter een uniek 
instru ment om de problematiek van onderhouds
uitgaven en de conditie van een gebouw beheers
baar te maken en te optimaliseren.  Achterstallig 
onderhoud wordt hiermee vermeden en efficiën
tere uitvoering van onderhoudswerkzaamheden zal 
tot kostenbesparingen leiden. De opdracht gever 
kan rekeninghoudende met het geldende onder
houdsbeleid, het gewenste onderhoudsniveau en 
de geldende onderhoudsnormen, duidelijke keu zes 
maken betreffende de uit te voeren onderhouds
werkzaamheden met bijbehorende budgetten.



24/7 seRviCedienst
Meestal kan het werk tijdens kantooruren afgehandeld worden. Maar soms doet 
zich een calamiteit voor. Er is brand, een lekkage, of een bewoner breekt zijn 

sleutel in het slot. Onze 24/7 service dienst zorgt dan voor een oplossing. 

BRandBeveiliging
De veiligheid van gebouwen, zeker met betrekking tot de brandveiligheid, krijgt op 
dit moment grote aandacht. Rens heeft de expertise panden te inventariseren en 
vervolgens het pand aan te passen aan de eisen van de gebruiksvergunning. Wij 
kunnen het complete traject vanaf de inventarisatie en de vergunningaanvragen tot 
aan de oplevering inclusief alle certificaten en attesten in eigen beheer verzorgen.   

nieuwBouw-Renovatie
Rens bouwt en ontwikkeld nieuwbouw in eigen beheer. Hierbij neemt Rens de 
opdrachtgever aan de hand door de ontwerpfase, eventueel in samenwerking met 
een architect, via de budgetvorming naar de bouwaanvraag. Vervolgens verzorgt 
Rens het gehele bouwproces. Rens ontwikkeld samen met vastgoedeigenaren 
zodat bestaande gebouwen een nieuw uiterlijk of zelfs een nieuwe bestemming 
krijgen. Leegstaande panden krijgen zo weer een nieuwe functie, waardoor wij 

meehelpen aan het verbeteren van het stadsgezicht.

tuinaanleg en -Renovatie
Op basis van uw wensen verzorgen wij de architectuur van uw tuin, de aanleg, 
onderhoud en bieden een uitstekende kwaliteit door het gekozen materiaal en de 

vakmensen opgeleid binnen het  bedrijf.

eleCtRoteChniek
Levering, aanleggen en onderhouden van elektrotechnische installaties. Complete 
installatie van groepkasten tot wandcontactdozen, in de zwak en sterkstroom en 

alle voorkomende randwerkzaamheden.

teleCom
U kunt bij ons terecht voor onderhoud en beheer van telecom, data en 
ICTnetwerken. Van een storing in uw telefooncentrale tot een uitgevallen 

internetverbinding. Wij lossen dat graag voor u op.
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