Contractmanagement:
minder kosten, meer kwaliteit

Lees hoe wij dit traject voor woningbouwcorporatie
Wetland Wonen hebben uitgevoerd.

Efficiënter inkopen en meer kwaliteit
Woningcorporatie Wetland Wonen verhuurt circa drieduizend woningen
in negen gemeenten in de Kop van Overijssel. Zo’n veertig leveranciers
verzorgden het beheer en onderhoud van de technische installaties in de
huurwoningen. Dat moest anders, vond het management bij Wetland Wonen.
De inkoop moest efficiënter en de kwaliteit van de dienstverlening moest
omhoog. Dion Vastgoed Support begeleidde dit traject.
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Installatiebeheerder ook
contractmanager

Van inspanning naar prestatie
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Besparing in tijd en geld
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Optimaliseer uw inkoopprocessen
Bel 0523 208 228

Dion Vastgoed Support

Haalt
rendement uit uw gebouwen
Dion Vastgoed Support heeft bij meerdere klanten de
inkoopprocessen op het gebied van vastgoed en facilitair
geoptimaliseerd tot volwaardig contractmanagement. Besparingen
van 10 tot wel 25% in het eerste jaar zijn geen uitzondering en de
kwaliteit van de geleverde diensten is aanzienlijk verbeterd.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met Herman Severein, adviseur vastgoed en

‘Pandeigenaren
kunnen veel tijd en
geld besparen door
efficiënt en effectief
gebouwbeheer’

facilitair, via telnr. 0612 703 144 of via mail herman.severein@dion.nl.

Adviseur Herman Severein en directeur Peter van Gulik.
Adviseur Herman Severein en directeur Peter van Gulik.

Dion Vastgoed Support is een adviesbureau gespecialiseerd in gebouwbeheer
in de branches onderwijs, zorg, overheid en industrie. De 25 medewerkers
hebben een bouwkundige, installatietechnische of facilitaire achtergrond.
J.C. Kellerlaan 8a Hardenberg | Aagje Dekenstraat 51 Zwolle | (0523) 208 228

