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Verduurzamen 
is de toekomst.

Goed voor het milieu en portemonnee

Is uw pand al 
duurzaam?

Verleng de

levensduur 

van uw pand

VASTGOED ONDERHOUD
BV Weten hoeveel u gaat besparen?

www.rvbv.nl/duurzaam



Goed voor het milieu en portemonnee

Inleiding
RV Vastgoedonderhoud b.v. is een gerenommeerd 
schilders- en onderhoudsbedrijf met tientallen jaren 
ervaring. Bij ons staan klantvriendelijkheid en 
vakmanschap centraal om de beste kwaliteit te 
kunnen waarborgen.

Met onze geleverde diensten en service streven wij 
er naar om een duurzame relatie met onze klanten 
op te bouwen.

Weten hoeveel u gaat besparen?
www.rvbv.nl/duurzaam



VASTGOED ONDERHOUD
BV Weten wat klanten zeggen?

www.rvbv.nl/resultaten

Wij leveren topprestaties!

RGVO
Hoe wilt u dat uw gebouw 
er over 10, 15 of 20 jaar 
uitziet?
Als vastgoedbeheerder heeft u behoefte aan continu inzicht 
in de kosten van onderhoud. Resultaatgericht vastgoed 
Onderhoud biedt u de oplossing. U als opdrachtgever 
bepaalt de waarde die u op lange termijn toekent aan uw 
vastgoed. 

RV Vastgoedonderhoud b.v. biedt haar diensten aan op 
basis van een vooraf overeengekomen resultaat en voor 
een afgesproken periode. Evaluatie en eventuele bijsturing 
vinden plaats binnen de afgesproken voorwaarden om het 
beoogde resultaat te behalen. 



Weten wat klanten zeggen?
www.rvbv.nl/resultaten

Wij leveren topprestaties!

De 10 fases van RGVO
 1 Strategisch beleid     
  2 Functionele eisen 
	3	 Vraagspecificatie
 4 Inspectie en inventarisatie project
 5 Technische vertaling & onderhoudsscenario
	6	 Aanbodspecificatie
 7 Opdrachtovereenkomst
 8 Uitvoering & monitoren
 9 Nazorg
10 Evaluatie

Om deze ‘topprestatie’ telkens weer opnieuw 
te realiseren, maakt RV Vastgoedonderhoud b.v. 
gebruik van innovatieve ontwikkelingen in de 
markt. De ontwikkelingen op het gebied van 
behandelingen, verfsystemen, materialen en 
milieu worden op de voet gevolgd.



VASTGOED ONDERHOUD
BV Voor MVO kijk op

www.rvbv.nl/mvo

Behoud van uw pand & de natuur

Duurzaamheidsplan
Op basis van het RGVO biedt RV Vastgoedonderhoud b.v. 
het duurzaamheidsplan aan. Dit is een meerjaren
onderhoudsplan met een maximale looptijd van 20 jaar, 
waarin wij op basis van de 10 fases van het RGVO uw 
vastgoed onderhouden.

RV Vastgoedonderhoud b.v. stelt in overleg met u een  
meerjarenplan op met daarin het overzicht van 
verfsystemen, behandelingen en inspecties. 
Hierin vindt u in ons een volwaardige partner voor 
de lange termijn.

Uw voordelen 
     1 aanspreekpunt.
     Vaste inspecties gedurende de gehele looptijd. 
     Onderhoud o.b.v. planning en vaste inspecties.
     Gedurende de contractstermijn geen omkijken meer
     naar uw schilderwerk.
     Dit alles tegen een vaste afschrijving per jaar.



Voor MVO kijk op
www.rvbv.nl/mvo

Behoud van uw pand & de natuur

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kwaliteit, duurzaamheid en klantvriendelijkheid,  
gecombineerd met maatschappelijk en  
milieubewust ondernemen dat is waar  
RV Vastgoedonderhoud b.v. voor staat.

Bij elke beslissing, dagelijks of op de lange 
termijn, houden wij rekening met de 3 P’s en 
zoeken wij naar de beste mix.

Ons MVO-beleid voeren wij op basis van  
de 3 P’s:

People (Mensen)
“Gezonde, veilige, eerlijke en prettige  
werkomgeving”

Planet (Milieu)
“Naast de synthetische materialen zo veel  
mogelijk o.b.v. lijnolie en mineralen”
“Verantwoorde afvoer van ons bedrijfsafval”
“Inkoop van eerlijke en milieubewuste 
producten”

Profit	(Economische	winst)
“Winstoogmerk met inachtneming  
van bovenstaande punten”



VASTGOED ONDERHOUD
BV Bezoek onze site voor meer informatie

www.rvbv.nl/specialisten

Onze schilder specialisaties

Schildertechnieken 
en Specialisaties
Onze traditionele technieken
     Particulier schilderwerk
     Monumentaal schilderwerk
     Schilders in bouw en utiliteit
     Schilderwerk voor overheden
     Meerjarig partner voor de vastgoedbeheerder

Onze industriële technieken o.a. (staal)conservering
     van gebouwen
     van bruggen
     van silo’s 
     van tanks
     van bedrijfspanden
     en meer ...



Bezoek onze site voor meer informatie
www.rvbv.nl/specialisten

Onze schilder specialisaties

Wij z
ijn ook 

specia
list

 op 

het g
ebied va

n:

- Stuken 
- Glaszetten
- Bouw & verbouw



VASTGOED ONDERHOUD
BV Bekijk al onze projecten

www.rvbv.nl/projecten

Vastgoed onderhoud

Projecte
n

Industrieel 
schilderwerk
Grondreinigings installatie 
Ballast Nedam
Volledig reinigen en schilderen met twee componenten



Bekijk al onze projecten
www.rvbv.nl/projecten

Vastgoed onderhoud

Monumentaal
Schilderwerk
Monumentaal & Renovatie



VASTGOED ONDERHOUD
BV Bekijk al onze projecten

www.rvbv.nl/projecten

Vastgoed onderhoud

Projecte
n

Particulier 
schilderwerk
Diverse buitenprojecten



Bekijk al onze projecten
www.rvbv.nl/projecten

Vastgoed onderhoud

Particulier 
schilderwerk
Diverse binnenprojecten



VASTGOED ONDERHOUD
BV Bekijk al onze projecten

www.rvbv.nl/projecten

Vastgoed onderhoud

Projecte
n

Zakelijk 
schilderwerk
Diverse projecten



Bekijk al onze projecten
www.rvbv.nl/projecten

Vastgoed onderhoud

Zakelijk 
schilderwerk
Vereniging van eigenaren



www.rvbv.nl

VASTGOED ONDERHOUD
BV

RV Vastgoedonderhoud b.v.
Lepelaar 5
1628 CZ Hoorn 

Tel: 088 6445000
E-mail: info@rvbv.nl

Contactgegevens
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Glaszetters

Schilders


