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Hout is één van de mooiste materialen die onze natuur voortbrengt. 
Een product om zuinig op te zijn.

Repair Care staat voor totaaloplossingen in duurzaam houtherstel en -onderhoud. Hiervoor bieden we 
niet alleen producten, maar ook opleidingen en kennis. We hebben een breed assortiment hoogwaardige 
producten voor houtreparatie voor de professionele markt. De kennis en vaardigheden die nodig zijn 
voor de juiste toepassing, brengen we over via gecertificeerde opleidingen. Zo maken we samen met 
vakmensen waar wat we beloven: reparaties met onze producten gaan minstens tien jaar mee. Daarnaast 
verzorgen we projectbegeleiding, geven we advies en zijn we een vertrouwde samenwerkingspartner voor 
woningcorporaties.

Zekerheid en kwaliteit met 
100% inventarisatie

DE BASIS IN HOUTREPARATIE



Een goed uitgangspunt
Waarom kiest u voor een 100% inventarisatie? 

Woningcorporatie
100% zekerheid over de staat van het geveltimmerwerk betekent een goede 
basis voor offerteaanvragen en aanbestedingen. Zo kunt u appels met appels 
vergelijken. Een 100% inventarisatie is bovendien een solide onderbouwing voor 
de aanvraag van budgetten voor toekomstige projecten.

Vastgoedonderhoudsbedrijf
Resultaatgericht samenwerken (RGS) betekent onder meer de juiste 
onderhoudsscenario’s doorrekenen en verantwoordelijkheid nemen. Dit kan 
alleen als u voor aanvang van het project een duidelijk beeld heeft van de 
onderhoudsstatus. En ook wanneer RGS niet aan de orde is, legt u met de 100% 
inventarisatie dé basis voor maximale efficiency en minimale faalkosten.  

VvE-beheerder
Met een 100% inventarisatie hebt u een reële basis voor offerteaanvragen, kunt 
u een goed vergelijk maken tussen voorstellen van onderhoudsbedrijven en 
voorkomt u onverwachte kosten. Bovendien beschikt u over een onderbouwd 
rapport dat een goed inzicht geeft in de noodzaak van onderhoud.

Besparing van tijd en kosten
Een 100% inventarisatie bespaart tijd en kosten in de uitvoering. De rapportage 
geeft inzicht in de hoeveelheid en aard van het werk en maakt dat u efficiënt 
kunt inkopen en plannen. Inschattingsfouten en prijsoverschrijdingen behoren 
hiermee tot het verleden. Ook bewoners profiteren: efficiënter werken betekent 
immers minder overlast.   

De 100% inventarisatie is een volledige inspectie van al het geveltimmerwerk binnen een complex. Onze 
specialist neemt ieder kozijn en iedere verbinding kritisch onder de loep en legt alle gebreken vast in een 
heldere rapportage. Een perfecte basis voor de projectleider van de corporatie en de calculator van het 
onderhoudsbedrijf, maar ook voor bijvoorbeeld de werkvoorbereider die op basis hiervan slim kan plannen en 
inkopen. 

Bijna dertig jaar ervaring 
Repair Care heeft bijna dertig jaar praktijkervaring op het gebied van houtaantastingen en inventarisaties. 
Daarmee hebben we een unieke positie in de markt verworven. Vanuit die expertise bieden wij u 100% 
zekerheid over de status van het geveltimmerwerk. 

Zekerheid en kwaliteit met 100% 
inventarisatie  
Duurzaam vastgoedonderhoud binnen budget en planning, met minimale overlast voor bewoners. Dat is 
wat u als woningcorporatie, onderhoudsbedrijf of VvE-beheerder bij ieder project voor ogen heeft. De 100% 
inventarisatie van Repair Care geeft u die zekerheid.

In 5 stappen naar 100% zekerheid

1. Complexstrategie bespreken 
Iedere inventarisatie begint met een gesprek met de opdrachtgever. Wat 
is de complexstrategie, welke visie hoort daarbij, wat is het doel van de 
inventarisatie en wat zijn de functionele eisen? Uw antwoorden zijn leidend in 
onze inventarisatie. Op basis hiervan bekijken we wat financieel en technisch 
de beste oplossing is. 

2. Bewonerscommunicatie
Wij informeren bewoners schriftelijk over onze komst en vragen om hun 
medewerking. Voor een goede inventarisatie is het van belang om iedere 
woning te inspecteren. De complete bewonerscommunicatie kunnen wij u uit 
handen nemen.

3. Inventarisatie
Op de afgesproken dag(en) voeren wij de inventarisatie uit. Geen verbinding 
ontkomt aan het kritische oog van onze specialist. De bevindingen worden 
direct digitaal geregistreerd. Eventueel voeren we gelijktijdig ook andere 
werkzaamheden uit, zoals de NEN2767-conditiemeting of het inmeten van het 
schilderwerk. Wel zo efficiënt.

4. Heldere rapportage
Na de inventarisatie ontvangt u een overzichtelijk rapport met daarin alle 
bevindingen en aantastingen per kozijn. In onze adviezen houden we uiteraard 
rekening met de complexstrategie, maar we kijken ook verder. Blijkt vervanging 
van kozijnen bijvoorbeeld de beste keuze? Dan hoort u dit ook van ons. 

5. Persoonlijke toelichting
We bespreken de resultaten met de opdrachtgever, geven uitleg over 
de bevindingen en lichten ons advies toe. Eventueel bespreken we het 
vervolgtraject; de projectbegeleiding.

Overige dienstverlening
Het is bewezen: hoe groter onze betrokkenheid bij de uitvoering, hoe lager  
de faalkosten uitvallen. Informeer daarom ook zeker naar de andere vormen 
van ondersteuning die Repair Care u kan bieden.

Projectbegeleiding
Wilt u de zekerheid van optimale kwaliteit in de uitvoering? Kies dan 
voor projectbegeleiding door Repair Care. Wij dragen onze kennis van het 
project, de bijzonderheden en de aandachtspunten gericht over aan het 
onderhoudsbedrijf, geven goede instructies en begeleiden de totale uitvoering. 
Regelmatig bezoeken we de projectlocatie om ondersteuning te bieden en 
applicatiechecks uit te voeren. De resultaten leggen we vast in verslagen. Met 
onze projectbegeleiding bent u verzekerd van een duurzaam resultaat. 

EPA, NEN2767 en meer
De technisch adviseurs van Repair Care zijn tevens gecertificeerd voor het 
uitvoeren van NEN2767-conditiemetingen en energieprestatieadviezen. Ook 
kunnen wij bouwkundige onderzoeken voor u uitvoeren. Wij combineren deze 
werkzaamheden efficiënt met de 100% inventarisatie. 

Om tot een goede inventarisatie te komen, doorloopt de technisch specialist 
van Repair Care de volgende stappen:
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