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BK Certijn Vastgoedbeheer

Afspraak maken?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? U bent altijd
welkom. Maak een afspraak via 088 - 321 25 00 
of stuur een e-mail naar info@bkgroep.nl
 

T 088 321 25 00
F 088 321 25 29

www.bkgroep.nl

   BK Certijn Vastgoedbeheer
   maakt deel uit 

van BK Groep, een 
onafhankelijk landelijk 
opererend ingenieurs- 

en adviesbureau. 

BK Groep

BK is een allround ingenieurs- en adviesbureau met een landelijke dekking en een vestiging op 

Curaçao. Samen met onze opdrachtgevers realiseren wij concrete plannen. Van de eerste ontwikkeling 

tot en met het civieltechnisch bouw- en woonrijp maken van (her)-ontwikkellocaties. Dankzij onze 

veelzijdige expertise, korte lijnen en flexibele instelling van onze medewerkers, bent u verzekerd van 

een volledige service gedurende het gehele traject. BK zorgt ervoor dat u uw ambities realiseert, binnen 

de gestelde tijd en het beschikbare budget. BK Groep - plannen maken is samen werken.

Uw vastgoed, uw identiteit  

Een onderscheidend, uitdagend en goed onderhouden gebouw is 
aantrekkelijk voor u, uw personeel, uw klanten en omwonenden. Zo’n 
gebouw versterkt de identiteit van uw onderneming. Het gebouwbe-
heer en projectmanagement kunt u met een gerust hart aan BK 
Certijn Vastgoedbeheer overlaten. Onze gedegen opgeleide 
medewerkers kunnen putten uit meer dan 40 jaar ervaring.

Nieuwbouw, verbouw en renovatie van vastgoed begint met een 
creatief ontwerp. Visie op het praktisch gebruik en het efficiënt in 
stand houden en het beheren van vastgoed zijn minstens zo belang-
rijk. BK Certijn Vastgoedbeheer begeleidt en ontzorgt u hierin vanaf 
de initiatieffase tot en met de oplevering. 

Uiteraard nemen we u desgewenst ook onderdelen 
uit dit proces uit handen. Uw ambities en doelstellin-
gen vormen de leidraad. Een duurzame, uitdagende 
en esthetisch verantwoorde omgeving realiseren die 
op de toekomst is voorbereid.

Beheer en onderhoud van vastgoed vereist visie op en 
ervaring met budget enerzijds en het dagelijkse en
meerjarenonderhoud anderzijds. BK Certijn Vastgoedbeheer
voorziet hierin en beschikt over een duidelijk en praktisch 
werkbaar MJOP.

Wat kunt u van BK Certijn 
Vastgoedbeheer verwachten?

BK Certijn Vastgoedbeheer heeft alles in huis om u te ondersteunen in 
uw vastgoedvraagstukken. Vanuit welke branche u ook opereert, u 
kunt altijd bij ons terecht. Hebt u behoefte aan een nulmeting van uw 
complex met betrekking tot verhuur, we komen graag bij u langs om 
uw vraagstelling verder te verduidelijken en u op korte termijn te 
voorzien van een volledige adviesrapportage. 

Een greep uit onze diensten
• Visie op vastgoed
• Kennis van wet- en regelgeving
• ISO-certificering
• Kennis van en brede ervaring met onderwijshuisvesting
• Expertise en praktijkervaring
• Flexibiliteit en daadkracht
• Projectmanagement
• Vastgoedbeheer van A tot Z
• Opzet en uitvoering MJOP
• Coördinatie van dagelijks onderhoud
• Budgetbewaking en verantwoording

Uw 
vastgoed, 
onze zorg

Certijn Vastgoedbeheer


