Expertises tot uw dienst:
TOTAALONDERHOUD
BEHEERDIENSTEN

RENOVATIE
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INSTALLATIEWERKEN
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BEVEILIGING
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RIOLERING

HANG- EN SLUITWERK

OPLOSSEN TECHNISCHE STORINGEN
COÖRDINATIE BEHEER
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De kunst
van slim
beheer

Slim beheer kan onvoorstelbaar
eenvoudig zijn. Neem de proef op
de som, bel of stuur de kaart in
Elk gebouw, of het nu een appartementencomplex, verzamelgebouw, kantoor, bedrijf,
instelling of recreatieobject betreft, heeft
aandacht en verzorging nodig.

Wij bewijzen graag dat de VVE &
BEHEER SERVICE, van Manten BV de
best mogelijke keus is.

Bent u beheerder of actief in een Vereniging
Van Eigenaren, dan weet u, dat er bergen
werk verzet moeten worden
om het gebouw zo goed en
efficiënt mogelijk te beheren.
U weet ook, dat verreweg de
meeste tijd gaat zitten in het
fysieke onderhoud van het
object: overleg, planning, financiering, offertes, begeleiding, controle, verantwoording enzovoorts.

Manten VVE & BEHEER SERVICE helpt u bij het
opstellen van een gedegen meerjaren onderhoudsplan, compleet met
planning en een financieel
overzicht.

Manten BV neemt u nagenoeg alle zorgen uit
handen met de uitgebreide VVE & Beheer Service. Een moderne, voordelige en efficiënte
manier om uw onroerend goed op de meest
zorgeloze wijze in topconditie te houden.

Kennismaken met de Manten VVE & BEHEER
SERVICE is heel eenvoudig.
Er zijn 2 mogelijkheden:
1. U vult onderstaande briefkaart in en
doet deze (zonder postzegel) op de bus.
Wij nemen snel contact met u op.
2. U belt onderstaand telefoonnummer en
maakt met ons een afspraak.

035 - 624 67 31

Alle afgesproken werkzaamheden worden uitgevoerd
door Aannemingsbedrijf Manten. U heeft te maken met één
aanspreekpunt waar u 7 dagen
per week, 24 uur per dag mag
aankloppen. Met name bij calamiteiten een zeer gewaardeerde service.

Aanvraagkaart

Wij bewijzen u graag dat onze VVE & BEHEER
SERVICE uiterst compleet is, met alle kennis en kunde die nodig is om uw onroerend
goed tegen de laagste kosten in de best
mogelijk staat te houden.

Naam: .........................................................................................................................

Wilt u onderhouds- en servicekosten be
perken én tegelijkertijd uw beheertaken
voor een groot gedeelte in handen leggen
van ervaren vakmensen, neem dan vrijblijvend contact op.

Plaats: .........................................................................................................................

Ja, ik wil vrijblijvend kennismaken met de VVE & BEHEER SERVICE van
Manten BV. Bel mij voor een afspraak op onderstaand nummer

Adres: ..........................................................................................................................
Postcode: . .................................................................................................................

Telefoonnr.: ..............................................................................................................
Email adres: .............................................................................................................

