ProScan,

gebouw inspectie en advies

ProScan is een inspectie- en adviesbureau met ruime ervaring in het
vakgebied. We houden ons bezig met inventarisaties en inspecties
(onder andere op conditiebasis), kostenramingen en meerjaren
onderhoudsplannen, onderhoudsbeheer en diverse soorten veiligheidsen arbo-inspecties alsook met het opstellen en aanbesteden van
onderhoudscontracten en renovatie of nieuwbouwprojecten.

algemeen
www.proscan.nl

Inspecties
Alle soorten inspecties kan ProScan voor u
uitvoeren. Wilt u weten hoe het onderhoud aan uw gebouw wordt uitgevoerd?
Wilt u de staat van uw elektrische installaties conform NEN 1010 en NEN 3140 weten? Wilt u een thermografisch onderzoek
laten verrichten? Met al deze inspecties en
meer kan ProScan u van dienst zijn. We
doen deze inspecties voor alle disciplines;
bouwkundig, werktuigbouwkundig alsook
elektrotechnisch, ProScan heeft het in huis.
Advies
U overweegt de bouw van een nieuw
pand of de renovatie van uw bestaande
pand? U wilt een ontwerp laten uitwerken? Een bestek laten opstellen en aanbesteden? Een partij die voor u de bouwbegeleiding en oplevering uitvoert? ProScan
kan u hiermee van dienst zijn voor zowel
de werktuigbouwkundige als elektrotechnische installaties.
Of wilt u het onderhoud aan uw gebouw
laten aanbesteden? Wij kunnen voor u
een inventarisatie van uw elementen
(bouwkundig, werktuigbouwkundig en/of
elektrotechnisch) verrichten, u aangeven
wat de huidige staat is (in relatie tot
hetgeen u wenst) en vervolgens een aanbestedingsdocument voor het onderhoud
voor u opstellen. En tot slot kunnen wij u
assisteren bij de (Europese) aanbesteding
en gunning.

ProScan is uw betrouwbare
partner voor:
• Inspecties van gebouwen voor alle disciplines
• Conditiemeting (volgens NEN 2767 deel 1 en 2)
• Opstellen meerjaren onderhoudsplan
• Aanbesteding van (prestatie-/resultaat-/ inspannings-) contracten
• Advisering met betrekking tot installaties voor nieuw- en verbouw
• Bestekken voor nieuw- en verbouw
• Bouwbegeleiding
• Huisvestingsadvisering (full service)
• Organisatieadvies voor technische diensten
• NEN 1010 en NEN 3140 inspecties
• NEN 2443 inspecties (parkeergarages)
• NEN 1014 inspecties (bliksembeveiliging)
• Legionella inspecties
• (Incompany) trainingen voor alle disciplines
• Detachering
Door ProScan zijn de volgende
aanvullende brochures uitgebracht:
• Inspecties
• Conditie en MOP
• Advies
• Onderhoud
• Detachering
• Trainingen
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zen wij u dan ook graag naar een van deze
brochures.
En mocht u uw wens niet tegen komen bij
deze opsomming of in één van onze andere
brochures, neem dan gerust contact met
ons op. U vindt onze contactgegevens aan
de onderzijde van deze brochure.

Deze brochures geven uitgebreide informatie aangaande het betreffende onderwerp.
Voor gespecialiseerde onderwerpen, verwij-

Routebeschrijving
U vindt ons op het industrieterrein Calveen, afslag Amersfoort Noord aan de A1.

ProScan BV
Maanlander 35A
3824 MN Amersfoort
T (033) 450 62 20
F (033) 450 62 29
info@proscan.nl
www.proscan.nl

Afslag Amersfoort Noord A1 vanuit Amsterdam:
U slaat bij de verkeerslichten rechtsaf (Rondweg Noord) en slaat meteen weer rechtsaf (Ruimtevaart). Na 80 meter slaat u linksaf en rijdt u de Maanlander in. Na ongeveer 350 meter vindt
u ons kantoor aan uw rechterzijde.
Afslag Amersfoort Noord A1 vanuit knooppunt Hoevelaken:
U slaat bij de verkeerslichten linksaf en houdt vervolgens links aan. Bij de volgende verkeerslichten slaat u weer links af. Houdt hier bij de twee voorsorteerstroken rechts aan, want nadat
u links bent afgeslagen slaat u meteen weer rechts af. Na 80 meter slaat u linksaf en rijdt u de
Maanlander in. Na ongeveer 350 meter vindt u ons kantoor aan uw rechterzijde.

