Over onderhoud en verbouw
van monumentaal vastgoed

VAN ALLE TIJDEN

• Vaardige en ervaren handen

• Onderhoud kasteel Huis Doorn
• Nieuwe houten kap grachtenpand
Blaauwlakenblok, Amsterdam

Antwoord
op úw vraag
• Onderhoud
• Verbouw
• Aansluitende nieuwbouw
• Renovatie en restauratie
• Technisch beheer
• Meerjaren onderhoud
• Advisering inspectie en subsidies

ONDERHOUD & VERBOUW

Monumenten
vakkundig nieuwe toekomst geven
Onderhoud ‘van alle tijden’
Schakel & Schrale is als geen ander thuis in onderhoud en verbouw van panden met bijzondere, historische kwaliteiten. Panden-van-waarde, panden ‘van álle tijden’. Dat kunnen woonhuizen, kantoren, fabrieken, scholen, kerken, hotels of musea zijn, of erfgoed dat in gebruik is als bedrijfspand of woonhuis.

Voor het grote én kleine werk
Van eenmalige onderhoudsklus tot systematisch meerjarig onderhoud, van interieur update tot complete
herbestemming. We zijn er voor het kleine en grote werk. Al dan niet aangevuld met een nieuwbouw.
Zo u wilt op basis van eigentijdse prestatiecontracten of de zekerheid van een Geen-Meerwerk Garantie.
Altijd zo georganiseerd dat de dagelijkse gang van zaken optimaal verder kan, met minimale overlast voor
gebruikers, klanten, bewoners of omwonenden.

Elk werk is uniek
In deze brochure over Onderhoud & Verbouw presenteren we puntsgewijs onze Kennis en Kunde. Een
eerste kennismaking met meer dan 100 jaar onderhoudservaring aan monumenten. Bel ons voor een
vrijblijvend gesprek over úw vraag. Bij monumenten en erfgoed gaat het áltijd om bijzonder maatwerk.
Elk project is anders. Dat maakt ons werk zo boeiend, maakt dat we graag een stap extra zetten.

Meerjaren Onderhoud - onderhoud met visie
Onderhoud aan monumenten gaat vaak gepaard met hoge kosten. Daarom is het belangrijk dit onderhoud tijdig te voorzien, op het juiste moment uit te voeren, en vooral ... te voorkomen. Met een Meerjaren Onderhoudplanning en een Meerjaren Onderhoudbegroting kunt u sturen op minimale kosten met
een maximaal resultaat. Voor langere tijd krijgt u zicht op wanneer wat nodig is en wat de investeringen
zijn. Werkzaamheden worden in zo’n plan vooraf slim gebundeld en dankzij onze jarenlange ervaring
kunnen we daarbij voor detailleringen en materiaaltoepassingen kiezen die uw onderhoudsvraag minimaal houden.

Wat en Hoe?
Veel voorkomend onderhoudswerk
• Funderingsherstel
• Gevelherstel en -isolatie
• Scheurherstel
• Dakherstel en -isolatie
• Herstel vochthuishouding casco
• Vochtherstel en -preventie
• Verbetering brandveiligheid
• Herstel/aanpassing houten en natuurstenen vloeren
• Stucherstel plafonds en wanden
• Interne verbouwingen: nieuwe badkamers en keukens, nieuwe indelingen
• Complete metamorfoses
• Modernisering installaties
• Verhoging warmte-, licht- en geluidscomfort

Kenmerken Schakel & Schrale-aanpak
• Maximale ontzorging: coördinatie gehele traject
• Actief in alle bouwfases: initiatief, voorbereiding, realisatie en beheer & onderhoud
• Bouwkundige en installatietechnische oplossingen in één hand
• Subsidie-support, advisering wet- & regelgeving
• Actief meedenken: creatieve en duurzame oplossingen
• Eén eindverantwoordelijke met overall-kennis
• Ongestoorde voortgang bedrijfsvoering / bewoning
• Slimme bouwlogistiek drukke stadscentra
• Uiterlijk binnen 3 weken een prijsopgave
• Afspraak = afspraak, Geen-Meerwerk Garantie

• Deuren, houtwerk, glas en smeedwerk weer in topconditie

• Inspectie onderhoudswerk Sint Bavo, Haarlem

• Verbetering fundering van monumentaal pand

Sterk in voortrajecten
• Technisch onderzoek en advisering
• Haalbaarheidsstudies
• Advisering vergunningen en inspectie
• Advisering en aanvraag subsidies en fiscale
voordelen
• Meedenken over juiste onderhouds- en
verbouwstrategie
• Vorming van bouwteam

• Gevelonderhoud aan Duin & Kruitberg, Santpoort

• Nieuwe badkamer in monumentaal pand met behoud authentieke elementen
• Overleg in de bouwkeet, Sint Bavo, Haarlem

De mensen die
het doen
Schakel & Schrale-vaklieden zijn:
• Deskundig en vakbekwaam
• Ambachtslieden met oog en hart
voor historie
• Thuis in technieken ‘van alle tijden’
• Zorgvuldig, betrokken en communicatief
• Nette vaklieden die zich weten te voegen in
andermans bedrijfsprocessen en woonsfeer

Zekerheid
Kenmerken Schakel & Schrale-organisatie
• Kleinschalig, flexibel en startklaar
• Korte lijnen, platte organisatie, duidelijk aanspreekpunt
• Optimale betrokkenheid en gemotiveerde vakmensen
• Techniek-, constructie- en materiaalkennis ‘van alle tijden’
• Thuis in wet- en regelgeving monumenten
• 24/365 bereikbaar via service-organisatie BAM
• Capaciteit altijd opschaalbaar
• Uitbreidingen met nieuwbouw mogelijk
• Toegang tot groot expertise- en kennisreservoir BAM: denk aan
bouwfysici, constructeurs, autocad en 3D-simulaties
• Moderne onderhoudsmethodieken dankzij expertise BAM
• Uitstekende prijs-prestatieverhouding

Optimale zekerheid dankzij Geen-Meerwerk Garantie
Grootste, terugkerende ergernis in de bouw? Kostenoverschrijdingen door meerwerk. Door
Schakel & Schrale in een vroeg stadium het pand te laten inspecteren, kunnen we bij onze prijsopgaves u een Geen-Meerwerk Garantie bieden. Meerwerkkosten zijn daarmee gegarandeerd
verleden tijd. Dit kunnen we doen doordat we het bouwkundig vooronderzoek zelf doen, het
pand bij prijsopgave al op cruciale aandachtspunten kennen en onze bouwaanpak daar geheel
op aanpassen. Zonder het risico van vervelende verrassingen, en met de zekerheid van een
optimale werkefficiëntie en een scherpe en gegarandeerde prijs. Optimale zekerheid voor elke
opdrachtgever.

Contact
Neem vrijblijvend contact met ons op

Vestiging Amsterdam
Tel: (020) 574 52 74
Mail: amsterdam@schakel-schrale.nl
Vestiging Den Haag
Telefoon: (070) 359 89 80
Mail: denhaag@schakel-schrale.nl
Vestiging Roermond
Tel: (0475) 39 92 22
Mail: roermond@schakel-schrale.nl
Meer informatie op onze site:
www.schakel-schrale.nl

Lid Vakgroep Restauratie (vestiging Amsterdam en Den Haag)
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
Erkend Leerbedrijf
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