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Thema

maak uw kozijnen houtbaar!

Behoud het goede en vervang aangetaste kozijndelen door een van onze

kozijnsparende oplossingen

Voordelen:
• Meer dan 70 jaar ervaring
in grootschalige projecten
• Complete keukens voor een
scherpe projectprijs
• Huurderskeuze in Bruynzeel winkels
• Aandacht voor verkoopbaarheid woning
• Een vast contactpersoon

De keuken is al lang geen standaardvoorziening meer, het is bepalend
voor het woongenot
Bruynzeel Keukens werkt al meer dan 70 jaar voor woningbouwcorporaties door heel
Nederland. We staan zelfs aan de basis van de eerste seriekeuken in de dertiger jaren.
Tegenwoordig zijn huurders veel mondiger en stemt u het keukenaanbod steeds verder af op
hun wensen en voorkeuren. Op meerdere manieren kunnen wij u ondersteunen bij het laten
maken van keuzes door uw huurders. Dat kan conceptmatig via onze eigen winkels, via
optie pakketten samengesteld in overleg met u, middels detachering van vakkundig Bruynzeel
personeel voor advies aan uw huurders of anderszins. Wij ondersteunen u daarbij met een
scherp geprijsde collectie keukens en begeleiding bij het hele proces. Daarbij houden we
ook meteen rekening met de mogelijke verkoopbaarheid van woningen aan de huidige of
toekomstige bewoners. Zo stellen we ons echt op als partner van de woningcorporaties anno nu.
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Missie en visie
Wij creëren een meerwaarde voor
onze opdrachtgevers door hen te
ontzorgen tegen een marktconforme prijs. Daarnaast streven we
naar continue verbetering en vernieuwing.
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Zo willen we uitgroeien tot dé
dienstverlener voor strategisch
vastgoedonderhoud en -beheer.

‘Katalysator
voor vernieuwing’
Leegstand, achterstallig onderhoud, min-

Op het vlak van financiering en vergun-

der nieuwbouwprojecten – zo op het

ningen hanteren wij ook een vernieu-

eerste gezicht lijkt de huidige economie

wende aanpak. Door in het voortraject

weinig goeds in petto te hebben voor de

alle partijen bij elkaar te brengen, kun-

bouwsector. Maar wie wat verder kijkt,

nen we investeringen en vergunningen

ziet wel degelijk lichtpunten. Want de eco-

direct regelen. Met andere woorden:

nomische situatie is ook een katalysator

we beschikken over alle knowhow

voor vernieuwing.

om turnkeyprojecten op het gebied
van renovatie en transformatie risico

Het biedt kansen om op een innovatieve,

dragend te realiseren. Een project kan

kostenefficiënte manier met renovatie en

daardoor snel beginnen. Bij de uitvoe-

onderhoud om te gaan. Kansen om de lat

ring van renovatie of onderhoud gaan

hoger te leggen en een nieuwe norm na

wij een stap verder. Daarbij werken we

te streven. In de bouwsector moeten we

gegarandeerd Lean: met handige digi-

meer doen met minder.

tale hulpmiddelen, ketenpartners die

Bij De Nieuwe Norm spelen wij daar op in

elkaar kennen en volgens bewezen,

met een efficiëntere onderhoudsmethode

kostenefficiënte processen. Zo kunnen

en met een slimme renovatieaanpak op ba-

wij De Nieuwe Norm niet alleen aan-

sis van Lean-methodiek. Daarbij helpen wij

houden, maar ook vasthouden.

corporaties en vastgoedbeleggers om al in
het voortraject de juiste keuzes te maken.

Michel Schipper

Bijvoorbeeld door bewoners vooraf mee

Directeur van De Nieuwe Norm

te laten beslissen via bewonerskeuze.nl.
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‘Duurzaamheid
als een standaard
uitgangspunt’

SERVICE &

ONDERHOUD

6

Service en onderhoud
Bij De Nieuwe Norm zorgen we dat uw vast-

Voor woningcorporaties –
communicatie als sleutel

goed waardevast wordt, zonder dat u daar

Tijdens het voortraject valt veel winst te

veel tijd, geld en middelen in hoeft te inves-

behalen. Dat weten wij als onderhouds- en

teren. Wij zijn namelijk dé specialist in effi-

servicespecialist als geen ander. Daarom

ciënte service en onderhoud. De Nieuwe

ondersteunen we u al bij het voortraject

Norm neemt woningcorporaties en beleg-

van een renovatie. We denken met u mee en

gers het onderhoud, de begeleiding, com-

maken het alle betrokkenen zo eenvoudig

municatie en coördinatie uit handen.

mogelijk. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat
iedereen inzicht heeft in de projectvoort-

Voor de industrie – veilig
en kostenefficiënt

gang, inclusief de bewoners. Onze ervaren

De Nieuwe Norm is de aangewezen partner

trale aanspreekpunt. Bovendien hebben

voor het onderhoud van industriële bedrij-

wij een aparte afdeling Service en Onder-

ven en bedrijventerreinen. Al jaren werken

houd die de dagelijkse service- en muta-

wij voor diverse industriële ondernemers

tieonderhoudswerkzaamheden

als DSM en EECV. Bij ons vindt u alle disci-

voor onder andere woningcorporaties.

plines voor industrieel onderhoud onder
één dak. Daardoor weten we als geen ander hoe we op een Lean-wijze bedrijventerreinen kunnen onderhouden, zonder concessies aan de veiligheid. Want uiteraard
hebben onze medewerkers alle vereiste
(veiligheids)certificaten.

medewerkers fungeren daarbij als het cen-

uitvoert

Meerjarenonderhoudsplanning
Met

een

meerjarenonderhoudsplanning

nemen

we u al het onderhoud uit handen, zelfs de afkoop
van de onderhoudsportefeuille. Dus ook naar uw
financiële zaken hebt u dan geen omkijken meer. Met een
meerjarenonderhoudsplanning kunnen we investeringen beperken door tijdig en op grote schaal diensten en
producten in te kopen. Bovendien hebben we als onderhoudsexpert alle benodigde expertise en dienstverlening
in eigen huis.
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SERVICE &

ONDERHOUD

Project: DSM Delft
DSM in Delft heeft regelmatig behoefte aan acuut onderhoud. In dat geval is er binnen een paar minuten een onderhoudsmedewerker ter plekke.
De Nieuwe Norm heeft namelijk VCA-gecertificeerde medewerkers bij DSM
gestationeerd. Zij kunnen altijd direct onderhoudsproblemen oplossen en
voeren preventief onderhoud uit.
Daarnaast coördineert De Nieuwe Norm al twintig jaar kleinere bouwprojecten bij DSM Delft. Denk daarbij aan het aanpassen van staalconstructies,
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storten van betonfundaties en ombouwen van laboratoria. De afgelopen jaren heeft DSM de werkzaamheden van De Nieuwe Norm steeds beoordeeld
met de hoogst haalbare ranking, namelijk Ranking A.

Bij DSM in Delft is zo nodig binnen een paar minuten een onderhoudsmedewerker ter plekke.

Project: Waterweg Wonen Vlaardingen
Huurders in de Vlaardingse wijken Westwijk en Oostwijk worden snel geholpen bij onderhoudsproblemen in huis, zoals een klemmende deur of
lekkende kraan. Via een centraal nummer of serviceportaal kunnen ze onderhoudsmeldingen doorgeven. De Nieuwe Norm zorgt dan dat er snel
een loodgieter, elektricien of timmerman op de stoep staat. De Vlaardingse woningcorporatie Waterweg Wonen heeft daarvoor een contract bij
De Nieuwe Norm afgesloten voor service en mutatieonderhoud. Als service- en onderhoudsspecialist heeft De Nieuwe Norm alle onderhoudsdisciplines in huis. Dus bij een melding kan deze expert altijd snel de juiste
onderhoudsmedewerker sturen.

Huurders van Waterweg Wonen in Vlaardingen worden altijd snel geholpen.
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RENOVATIE

Renovatie van utiliteitsbouw

UTILITEITSBOUW

Continuïteit is belangrijk bij het renoveren
van utiliteitsbouw: op scholen en kantoren
gaat het dagelijkse leven gewoon door tijdens verbouwingen. Maar hoe zorgt u dat
medewerkers en scholieren zo min mogelijk hinder van werkzaamheden ondervinden? Terwijl onderhoudsmensen toch kostenefficiënt tijdens kantooruren bezig zijn en
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u moet voldoen aan binnenstedelijke druk?
De Nieuwe Norm is dé expert in renovatie.
We hebben alle organisatorische capaciteiten in huis om onderhoud in een kleine
ruimte, volgens een strakke planning, kostenefficiënt en volgens de Lean-filosofie
te verzorgen. Daarvoor stellen we een
deskundig team van bouwprofessionals
samen. Zij werken nauw samen met

Voor al uw

flexibel

bouwpersoneel

www.ditbouwentechniek.nl

Bouw vacatures zijn specifieke vacatures. Als je dagelijks met timmerlieden, bouwhulpen en
schilders werkt dan ga je hun vaktaal spreken. Onze accountmanagers weten hierdoor wat er
speelt op de bouw en wat er nodig is om een bouw vacature op de juiste manier in te vullen.
Op zoek naar de juiste vakman?
Neem contact op met onze accountmanager.
Peter Koops (T) 06-20624723 (E) p.koops@ditbouwentechniek.nl

‘Samenwerken –
het renoveren van
de toekomst’
ketenpartners en de opdrachtgever. Alle
bouwpartners

dragen

bovendien

zelf

de verantwoordelijkheid voor het eind
resultaat van hun werkzaamheden. Dat
resulteert in een strakke planning die door
iedereen wordt gedragen.

Monumenten
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Ook de renovatie van monumenten
is bij De Nieuwe Norm in goede handen.
Wij hebben alle kennis en expertise in huis
om monumentale gebouwen in hun oude
staat te herstellen. Bij onze renovatieprojecten staat duurzaamheid altijd hoog in
het vaandel. We werken dan ook geregeld
samen met het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo).

EEn samEnwErking mEt dEzElfdE visiE
BPi bouwplaatsinrichters
Leigraaf 37
7391 AE Twello

Een zaak
voor
profes
sionals

Schiedamsedijk 28
3134 KK Vlaardingen
T: 0571 275 132
info@bouwplaatsinrichters.eu
www.bouwplaatsinrichters.eu

Sydneystraat 48-50
3047 BP Rotterdam
Telefoon (010) 462 56 30

Fax (010) 462 34 27
meyersvloeren@hetnet.nl
www.meijersprojectvloeren.nl

RENOVATIE

UTILITEITSBOUW

Project: Europese school
Den Haag
In opdracht van het Rijnlands Lyceum
heeft De Nieuwe Norm het ROC-pand in
Den Haag omgebouwd tot internationale
school. Tijdens de renovatie gingen de lessen gewoon door en moesten leerlingen
zelfs examens doen. De Nieuwe Norm voerde de verbouwing in zes fasen uit om de
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hinder zoveel mogelijk te beperken. Tijdens
wekelijks overleg konden de directie en de
bouwpartners hun planning perfect op
elkaar afstemmen. Dat resulteerde in een
uiterst Lean renovatieproces. Door goed te
communiceren en rekening met elkaar te
houden, is verspilling tegengegaan, was de
verbouwing tijdig en binnen het gestelde
budget gereed en konden de schoolactiviteiten ongehinderd doorgaan.
Tijdens de verbouwing gingen de lessen door.

Hét keramische gevel-isolatiesysteem
Meer info? Bel 038 - 453 36 33 of kijk op www.prewall.nl

Project: schoenenzaak
Huf Rotterdam
Schoenenzaak Huf is een van de mooiste
gebouwen aan de Rotterdamse Hoofdstraat. Maar tientallen jaren geleden liet
het winkelende publiek de straat steeds
vaker links liggen om in de koopgoot te
gaan shoppen. Het gebouw van Huf verpauperde langzaam.

De Nieuwe Norm
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transformeerde het winkelpand volgens
een ontwerp van Wessel de Jonge architecten tot een sfeervolle kantoorruimte met
alle moderne faciliteiten.
Zo heeft het pand nu een slimme zonwering (nog bedacht door Van den Broek en
Bakema Architecten) aan de buitenkant,
die de ruimte achter de glazen pui koel
houdt in de zomer, zonder dat daar veel
koelenergie voor nodig is.
Van monumentale winkel tot modern kantoorpand.

Tot
T 0181-77 64 55
W www. dmschilderwerken.nl
E info@ dmschilderwerken.nl

in d
ep
unt
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..!

voor al uw schilder- ,wand- en plafondafwerking, zowel particulier als zakelijk

A

B

E

C
D

Wat is het energie-effect van een renovatie?
Via de LabelWijzer kunnen woningcorporaties, huurders of particuliere
woningeigenaren eenvoudig nagaan wat zij op jaarbasis effectief kunnen besparen bij een labelsprong. Wij voeren de gewenste gegevens in en
deze door onszelf ontwikkelde, innovatieve tool doet de rest. Zo biedt deze
rekenmodule inzicht in het energie-effect van een renovatie.
De module gaat een stap verder dan vergelijkbare tools. De LabelWijzer
geeft namelijk ook inzicht in de effectieve jaarkosten die samenhangen met
14

de exploitatieperiode en de gewenste labelsprong. Op basis van deze informatie kan De Nieuwe Norm samen met de opdrachtgever gegarandeerd
het meest energie-efficiënte plan van aanpak opstellen.
De LabelWijzer biedt corporaties, huurders of particuliere eigenaren bovendien de garantie dat de energiebeloften ook waargemaakt worden. Hiervoor toetst Woningborg Advies de specificaties vooraf. Dit onafhankelijke
bureau controleert ook of hier aan voldaan wordt tijdens de verbouwing.
Na afloop geeft Woningborg Advies een garantiecertificaat dat De Nieuwe
Norm de gemaakte afspraken goed heeft uitgevoerd.

www.molsloopwerken.nl
www.benvanschoor.nl
Sinds 1963

‘De Nieuwe Norm beseft
dat echte duurzaamheid niet
alleen in het product zit,
maar in het hele proces’
Onze samenwerking met het Innovatie Centrum
Duurzaam Bouwen (ICDuBo)
De aannemer kan een grote rol spelen in het duurzaam laten verlopen van
een bouwproces. Daarom kijken we bij De Nieuwe Norm meteen vanaf de
start van een project al naar eventuele duurzame aspecten. Daarbij werken
we nauw samen met het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo).
Zij adviseren ons niet alleen over de juiste, duurzame aanpassingen in het
bouwplan, zoals specifieke isolatie en geschikte warmtebronnen, maar ook
over duurzame werkmethoden. Want duurzaam bouwen is meer dan alleen
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het plaatsen van een warmtepomp of zonnepaneel.

Maurice van der Meer,

Het ICDuBo is een autoriteit op het gebied van duurzaam bouwen. Op dit

directeur Innovatie Centrum

kenniscentrum houden 250 experts zich dagelijks bezig met het zo duur-

Duurzaam Bouwen

zaam mogelijk inrichten van bouwprojecten. Dat doet het centrum door
partijen uit de bouw- en vastgoedsector proactief te informeren over
actuele duurzaamheidsmogelijkheden. Daarnaast koppelt het ICDuBo opdrachtgevers, toeleveranciers, adviseurs, ontwerpers en onderwijs- en kennisinstellingen op het vlak van duurzaam bouwen aan elkaar.

Voor iedereen die (ver)bouwt
www.pontmeyer.nl

‘Elke bewoner is anders daar houden wij rekening mee’
RENOVATIE

WONINGBOUW

Renovatie van woningbouw
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De Nieuwe Norm is dé specialist in plan-

onderaannemers die we beschouwen

matig onderhoud. Op dit vlak kunnen

als bouwpartners. We stemmen onze

we woningcorporaties en vastgoedinves-

werkzaamheden op elkaar af en houden

teerders complete renovatietrajecten uit

de bewoners op de hoogte. Onze mede-

handen nemen – van het uitvoeren van

werkers vormen dan het eerste aanspreek-

werkzaamheden tot het inlichten van de

punt voor uw huurders. U kunt ervan

bewoners.

opaan dat zij de bewoners met alle egards

Efficiëntie staat voorop bij alle renovatie-

behandelen. Daarvoor hebben we bij De

werkzaamheden die we uitvoeren. Daar-

Nieuwe Norm speciale gedragsregels. Uw

voor werken we dan ook nauw samen

klanten zijn immers ook onze klanten.

met alle betrokkenen, zoals met diverse

KRUYT
Touwbaan 1h
2352 CZ Leiderdorp
T 071-589 92 03
E leiderdorp@kruytbv.nl
www.kruytbv.nl
Geopend van maandag t/m
donderdag van 7.00-17.00u
op vrijdag van 7.00-16.00u
op zaterdag van 8.00-12.00u
Ook vestigingen in
Wassenaar, Bergschenhoek,
Zoetermeer, Noordwijkerhout
en Hoofddorp.

KRUYT:
UW PROJECT
PARTNER
VAN A TOT Z

Bewonerskeuze.nl – gemak voor huurders
Het kiezen van een nieuwe badkamer, keuken of toilet is
een belangrijk moment voor bewoners. Deze keuze bepaalt
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namelijk voor de komende jaren de sfeer in het huis. Door
middel van Bewonerskeuze.nl biedt De Nieuwe Norm bewoners de mogelijkheid om in alle rust, thuis en wanneer
het hún uitkomt een keuze te maken in het soort badkamer,
keuken of toilet. Dit in tegenstelling tot het traditionele bezoek aan een showroom waar de keuze gelijk moet worden
doorgegeven. De showroom blijft overigens wel gewoon
bestaan, zodat bewoners de materialen kunnen bekijken
en hulp kunnen krijgen bij het maken en het invoeren

DORS

van hun keuzes. Bewonerskeuze.nl kan worden ingezet bij
renovatie van bestaande woningen én bij nieuwbouw.

Intercession
AfbouwProjecten
Projecten
Intercession Afbouw
BV B.V.
Rucphensebaan 28 (met ingang van januari 2014)
Rucphensebaan
28 4706 PJ Roosendaal
4706 PJ Roosendaal
(met
ingang van januari 2014)
intercession.afbouw.projecten@gmail.com
Tel: 06-12352861 ( 06-28430359)
intercession.afbouw.projecten@gmail.com
SYSTEEMPLAFONDS-SCHEIDINGSWANDEN
VERLICHTING
Tel.:
06 - 12 35- BETIMMERINGEN
28 61 (06 - 28 43 03 59)

AAN

Stoofs
3257 A
Postb
3257 Z

DORSMAN’S TIMMERFABRIEK

DORSMAN’S

AANNEMERS
VAN
BOUWKUNDIGE WERKEN
ERKEND
TIMMERFABRIKANT
Stoofstraat 12-14
3257 AZ Ooltgensplaat
Postbus 30
3257 ZG Ooltgensplaat

Tel.: 0187-631356

ING-B
TIMMERFABR
G-reke

AANNEMERS
VAN
BOUWKUNDIGE WERKEN
na 18.00 uur:
632068

DORSMAN’S TIMMERFA
DORSMAN’S TIMMERFABRIEK
AANNEMERS VAN BOUWKUNDIGE WERKE
Fax: 0187-632799

Stoofstraat 12-14
Tel.: 0187-631356
E-mail: r.dorsman@dorsmanooltgensplaat.nl
3257 AZ Ooltgensplaat
na 18.00 uur: 632068
Postbus 30
Fax: 0187-632799
Advies, begeleiding, management en realisatie van afbouwprojecten.
ING-Bank: NL33 INGB 06.54.79.87.02
K.v.K. nr.: 23017805
3257 ZG BTW-nummer
OoltgensplaatNL 1440.53.548.B.01
E-mail: r.dorsman@dors
SYSTEEMPLAFONDS - SCHEIDINGSWANDEN
ERKEND TIMMERFABRIKANT AANNEMERS
G-rekening
99.61.23.687
VAN
BOUWKUNDIGE
WERKEN
Stoofstraat 12-14
Tel.: 0187-631356
VERLICHTING - BETIMMERINGEN
3257 NL33
AZ Ooltgensplaat
uur: 6320
ING-Bank:
INGB 06.54.79.87.02 K.v.K. na
nr.:18.00
23017805
Stoofstraat 12-14
Tel.:
0187-631356
Postbus
30
Fax: 0187-632799
ERKEND
G-rekening
99.61.23.687
BTW-nummer
NL 1440.5
3257 AZTIMMERFABRIKANT
Ooltgensplaat
na
18.00
uur:
632068
3257 ZG Ooltgensplaat
E-mail: r.dorsman@
Postbus 30
Fax: 0187-632799

Advies, begeleiding, management en realisatie van afbouwprojecten
ERKEND TIMMERFABRIKANT

3257 ZG Ooltgensplaat

ERKEND
TIMMERFABRIKANT
ING-Bank:
NL33
INGB 06.54.79.87.02

G-rekening 99.61.23.687

E-mail: r.dorsman@dorsmanooltgensplaat.nl
ING-Bank: NL33 INGB 06.54.79.87.02 K.v.K. nr.: 230178
99.61.23.687
BTW-nummer NL
K.v.K.G-rekening
nr.: 23017805
BTW-nummer NL 1440.53.548.B.01

RENOVATIE

Project: renovatie sociale
huurwoningen Zoetermeer

WONINGBOUW

Bij de sociale huurwoningen aan de Van
Leeuwenhoeklaan in Zoetermeer moesten
de badkamer, toilet en keuken gerenoveerd worden. Daarbij was het zaak om de
overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken. Aan de andere kant wilde de opdrachtgever Vidomes de huurders
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wel – waar mogelijk – keuzevrijheid geven
met betrekking tot de planning en nieuwe
materialen.
De Nieuwe Norm voerde de renovatie in
één stroom uit en stemde de werkzaamheden af op de vakantie van de bewoners.
Daarvoor heeft de Nieuwe Norm vooraf,
tijdens en na afloop nauw contact met de
bewoners onderhouden.

Communicatie was de sleutel tot succes tijdens dit project.

Grote en kleine sloopwerken
Asbestverwijdering
Boren en zagen met diamant
Bouwhulp
Keenstraat 28b • 3044 CD Rotterdam • 010 – 262 19 29 • www.mshwsupport.nl • info@mshwsupport.nl

Project: beter energielabel
48 woningen
Verbeter onze woningen naar minimaal
energielabel B en betrek de bewoners daar
zo veel mogelijk in. Zo luidde de opdracht
van 3B Wonen uit Berkel en Rodenrijs. De
Nieuwe Norm heeft per huishouden de
warme opname gedaan, deze laten controleren door de bewoners en in overleg met
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hen de benodigde werkzaamheden uitgevoerd. Denk daarbij aan het isoleren van
gevels, vloeren en het dak, het plaatsen van
HR-ketels en aanbrengen van isolatieglas
en zonnepanelen. Met het oog op de toekomst heeft De Nieuwe Norm dit gecombineerd met planmatige werkzaamheden als
het vervangen van kozijnen met houtrot,
vervangen van sluitwerk en schilderwerk.

Beter energielabel dankzij isolatieglas en zonnepanelen.

www.united-elektro.nl

‘Snel en goed renoveren
dankzij slimme concepten’

Renovaties van a tot z geregeld
Binnen tien weken kan De Nieuwe Norm een volledig renovatieproject realiseren – van het informeren van de bewoners tot de uitvoering. Daarvoor
hanteren wij het 10-WekenConcept. In dit bewezen procesplan houden
we rekening met alle renovatiefacetten. Zo zijn er drie contactmomenten
met de bewoner. Voordat de uitvoering start, overleggen we met de huurder over het ideale tijdstip en zijn alle contracten met bouwpartners tijdig
geregeld. Met dit concept nemen wij woningcorporaties alles rond een
renovatieproject uit handen. Daarbij zijn ze gegarandeerd van een snelle,
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succesvolle renovatie volgens alle wettelijke verplichtingen en een kostenefficiënte, persoonlijke aanpak. Met besparingen door een minimale uitloop
en tevreden bewoners als resultaat.

Zinkwerf 65
2544 EC Den Haag
070 32 94 770
info@spijkerklimaatservice.nl
www.spijkerklimaatservice.nl

Wij realiseren o.a. technische installaties voor:
• Kantoren en bedrijfsgebouwen
• Woningbouwprojecten
• Scholen
• Zorginstellingen
• Sportcomplexen
• Zwembaden
• Theaters

Al 25 jaar een veelzijdig en innovatief installatiebedrijf in de Haagse regio en ver daarbuiten!

Tevreden bewoners en kostenbesparingen
Ons KBT-concept voor keuken-, badkamer- en toiletrenovatie is het ultieme

KB
T
CONCEPT

voorbeeld van Lean-renoveren. Dit plan is gebaseerd op efficiënte ketenintegratie, waarbij alle betrokkenen (verschillende onderaannemers, huurders en opdrachtgever) samen zorgen voor een snelle realisatie. Communicatie vormt daarvoor de basis. Door geregeld te overleggen, kunnen wij
alle werkzaamheden tot in detail op elkaar afstemmen. Huurders kunnen
bijvoorbeeld via een online klantenportaal tussentijds aangeven wat efficiënter kan. Zo verkorten wij de overlastperiode met 30 tot 50 procent. Want
uw klant is ook onze klant. Daarom doen we er bij De Nieuwe Norm alles aan
om uw huurders tevreden te stellen. Als opdrachtgever bespaart u bovendien kosten door minimaal tijdsverlies en materiaalverspilling.
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FUNCTIE

VERANDERING

Functieverandering
De leegstand van kantoorruimte los je niet
op door te slopen. Dit vraagt immers om
forse investeringen waarbij er geen garantie bestaat dat die terugverdiend worden.
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Het herbestemmen van kantoorpanden is
dan een slim alternatief. Denk daarbij aan
het ombouwen naar appartementen, studentenwoningen of een school. Zo kunt
u met een gering budget uw pand weer
winstgevend maken.

Bankrelaties:
Bankrelaties:
ABN-AMRO
Bank : 50.33.31.163
ABN-AMRO
Bank : 50.33.31.163
BIC: ABNANL2A
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL20ABNA0503331163
IBAN: NL20ABNA0503331163

Gouderakstraat 14 Gouderakstraat 14
3079 DB ROTTERDAM
3079 DB ROTTERDAM
Tel: 010-4795211 Tel: 010-4795211
Fax: 010-4795343 Fax: 010-4795343
Email: info@snelglas.nl
Email: info@snelglas.nl

G-REK: G-REK:
99.50.09.007
99.50.09.007
IBAN: NL86ABNA0995009007
IBAN: NL86ABNA0995009007

Gevelbouw Totaal
In kunststof aluminium
en staal

KvK: 24.11.85.19 KvK: 24.11.85.19
BTW nr : NL004483923B01

ING Bank : 26.83.927
ING Bank : 26.83.927
BIC: INGBNL2A
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL10INGB0002683927

BTW nr : NL004483923B01

www.snelglas.nl
www.snelglas.nl

IBAN: NL10INGB0002683927

Gouderakstraat 14
3079 DB Rotterdam
I info@snelglas.nl
T 010 - 4795211
F 010 - 4795343

www.snelglas.nl

Ravenswade 160 | 3439 LD Nieuwegein
T 030 280 60 80 | Fax: 030 288 35 52
E info@venturabusiness.nl
W www.venturabusiness.nl

‘Functieverandering
is onze specialisatie’

De Nieuwe Norm is dé specialist in het ombouwen van kantoorpanden naar woonruimte of utiliteitsbouw. We zijn niet alleen
goed thuis in de uitvoering, maar weten
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ook hoe we het voortraject tot een succes
maken. Via onze bewezen aanpak brengen
we bijvoorbeeld investeerders, eigenaren
en exploitanten bij elkaar. Zo kunnen we
hun wensen goed op elkaar afstemmen en
projecten turnkey aannemen.

P
&
G
Oplossingsgerichte interieurafbouw
•
•
•
•

Akoestiek
Esthetiek
Brandwerendheid
VCA-gecertificeerd

Afbouw op basis van:

SYSTEEM PLAFONDS – WANDEN & TMMERWERKEN

• LEAN
• BIM

Tel. Breda: 076-587.92.39 • info@gpafbouw.nl • www. gpafbouw.nl

FUNCTIE

Project: 94 studenten
woningen in hartje Delft

VERANDERING

In hartje Delft ligt aan het Bagijnhof een
middeleeuws pand waar vroeger de nonnen leefden. Tegenwoordig wonen er studenten. De woningen voldeden echter niet
aan de hedendaagse eisen. DUWO schakelde functieveranderingexpert De Nieuwe Norm in om de woningen duurzaam
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te verbouwen met minimale overlast voor
de bewoners. De Nieuwe Norm bouwde
de panden in korte tijd om tot volwaardige studentenwoningen. Dat gebeurde in
zes fasen van elk zes tot zeven weken. De
Nieuwe Norm heeft daarbij de complete
woning duurzaam gerenoveerd, inclusief
funderingsherstel, kozijnen, vloeren en installaties. De planning was bijzonder strak:
wanneer een verdieping klaar was, konden
Volledig gerenoveerd volgens bijzonder strakke planning.

B&R Vastgoedzorg

|

de studenten er de volgende dag alweer in.

advies, begeleiding & realisatie

B&R ontzorgt, maakt helder in de bouw
‘Onderhouden en verbouwen van projecten’

Taanderijstraat 25 | 3133 ET, Vlaardingen | T 010 - 7371149| E heuvel@brvastgoedzorg.nl | www.brvastgoedzorg.nl

Project: Holiday Inn Express
Rotterdam
Op de Rotterdamse Coolsingel prijkt sinds
kort een Holiday Inn Express waar vroeger een leegstaand kantoorpand was. De
Nieuwe Norm heeft in dit gebouw zes verdiepingen van 6.800 vierkante meter in
korte tijd omgebouwd tot driesterrenhotel.
Zowel het sloopwerk als het totale inbouw-
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pakket heeft De Nieuwe Norm voor haar
rekening genomen. Dat geldt voor een
totaal van 214 kamers. Tijdens de verbouwing moest werkend Rotterdam zo min
mogelijk gestoord worden, een enorme
logistieke uitdaging voor een groot project
aan het belangrijkste verkeersknooppunt
in het centrum. Daarom is veel in de nachtelijke en avonduren gewerkt. Toch heeft
De Nieuwe Norm het voor elkaar gekregen
om veertig kamers per week op te leveren.

Van leegstaand kantoorpand tot driesterrenhotel.

•Renovatie en Onderhoud
•Keuring gas en waterinstallaties
•Dakbedekking, Lood- en Zinkwerk
•Het schoonmaken en vervangen van dakgoten
•Het vervangen van sanitair keuken, douche en toilet
•Het uitvoeren van camera inspecties o.a. rioleringen
•Lekkage onderzoeken
•Comfort aanpassingen /
Voorzieningen voor mensen met een beperking
4e Industriestraat 46 3133 EK VLAARDINGEN
VCA gecertificeerd Tel : 010-434 37 84

Sanitair Installatie Bureau
H. Van Pelt B.V.
Telefoon: 010-4343784
Website: www.vanpeltbv.com
Email: info@vanpeltbv.com

‘Communiceren voor een
beter resultaat’

Klantenpanel
Bewoners kijken altijd anders tegen dingen
aan dan de opdrachtgever. Hoe komt u er
achter of de bewoners wel echt tevreden
zijn en ontdekt u tot in detail wat u kunt
verbeteren? Een klantenpanel biedt dan
uitkomst. Wij laten een onafhankelijk onderzoeksbureau uw huurders interviewen.
Dat kan voorafgaand, tijdens of aan het
einde van een renovatieproject.
Doordat een onafhankelijke partij de bewoners interviewt, weet u zeker dat zij eerlijk hun mening geven. Doordat bewoners
deelnemen aan een klantenpanel ontdekt
u hoe de afstemming tussen onderaan
nemers beter kan, of uw ketenpartners zich
ook flexibel hebben opgesteld en welke
informatie huurders op welk moment heb-

!!
!!
!
!!

ben gemist. Kortom, het biedt u en ons

Voegwerkrenovatie!

handvatten om uw dienstverlening aan

Metselwerkrenovatie!

bewoners nog verder te verbeteren.

Stofarm hakken!
Renovatie spouwankers!
Stalen steigers

Zekerheid van

kwaliteit en duurzaamheid

Gespecialiseerd in metsel- en voegwerkrenovatie
www.vanderhaargevel.nl!

-!

www.vanderhaarsteigers.nl

Dave van Den Broeck Lijm-&metseLBeDrijf

Benedenrijweg 165
3077 CC Rotterdam
06-50 92 81 66

6579

Optimale samenwerking
Bij 70 procent van de projectwerkzaam-

De Nieuwe Norm

heden zijn ketenpartners betrokken.
Wanneer u Lean en volgens een strakke

Bezoekadres:

planning wilt verbouwen, heeft u dus

Melbournestraat 64-66

niet altijd zelf de touwtjes in handen. Bij

3047 BJ Rotterdam

De Nieuwe Norm werken we al jaren met

Postadres:

dezelfde ketenpartners. Deze specialis-

Postbus 12167

ten zijn bekend met onze methodes en

3004 GD Rotterdam

weten wat wij van ze verwachten. Dat
werkt wel zo efficiënt.

T 010 415 58 38
F 010 415 48 64
E info@denieuwenorm.nl
www.denieuwenorm.nl

STAALCONSTRUCTIES, HEKWERKEN, PUIEN EN TRAPPEN
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Asbest-Assist is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd
in middelgrote asbestsaneringen. Asbest-Assist
staat voor u klaar om uw asbestvraagstukken te
beantwoorden. Wij zijn bereid u in een persoonlijk
gesprek uit te leggen wat onze en uw verplichtingen
zijn zodat wij uw werk goed en helder kunnen offreren.
De adequate uitvoering en zorgvuldige afhandeling van
het project kunt u gerust aan ons overlaten. Alles
natuurlijk conform de huidige wet- en regelgeving
en ons asbestverwijderingscertificaat SC530, ons
veiligheidscertificaat VCA** en ons kwaliteitssysteem
NEN-EN-ISO 9001.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons
opnemen. Wij helpen u dan graag verder.

asbestsaneringen
voor bedrijven
en particulieren
Asbest Assist B.V. Bartwoutswaarder 89a • 3449 HK • Woerden
Postbus 114 • 2410 AC Bodegraven
T 0348 - 68 80 18 • E info@asbest-assist.nl • www.asbest-assist.nl

Concept: JS Media Tools A/S • 61755 • www.jsnederland.nl

Met Asbest-Assist haalt u een ervaren partij in huis die
kwaliteit, openheid en klantvriendelijkheid hoog in het
vaandel heeft staan. Wij assisteren u op een soepele
en vriendelijke manier om zodoende het ingewikkelde
web van de asbestverwijdering te doorgronden. Uw
asbestprobleem is onze specialiteit. Op weg naar een
gezonde leefomgeving lossen wij dit asbestprobleem
voor u op.

