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DAGELIJKS ONDERHOUD

Onderhoud is
behoud...
Alles slijt, ook bouwmaterialen aan woningen, bedrijven en
openbare gebouwen. Goten, houtwerk, schilderwerk, installaties,
ramen, deuren: alles! Verstandig dus om een vinger aan de pols
te houden wat onderhoud betreft. Om erger te voorkomen en
om woon-/ werkplezier te kunnen blijven garanderen. De sectie
‘dagelijks onderhoud’ bij de WAM is úw steun en toeverlaat waar
het dit specialistische werkterrein betreft. Slijtageverschijnselen
signaleren voordat ze verergeren en direct actie ondernemen waar
nodig. Da’s de aanpak van de WAM. In goed overleg met de klant
zorgen voor ontzorgen...
Opdrachtgevers
Woningbouwverenigingen
Bedrijven
Gemeenten
Verenigingen van Eigenaren
Vastgoedbeheerders
Makelaars
Particulieren
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PLANMATIG ONDERHOUD
Het woord zegt het al: onderhoud volgens een plan. Periodiek. Daar
is een tijdspad voor uit te zetten. Verbetering van de duurzaamheid
van de woning, dus het voorkómen van verval, dat is de bedoeling
van planmatig onderhoud.
Onze disciplines zijn o.a.;
Schilderwerk
Timmerwerk
Badkamers
Keukens
Gevels reinigen
Dakbedekking & dakgoten
Voegwerk
Metselwerk
Houtsanering
De werkzaamheden kunnen per complex verschillen.
Effectief en efficient
De beheerder agendeert en budgetteert dit planmatig onderhoud
aan complexen van woningen ver vooruit. Door te werken met vaste
vaste co-makers verbetert de WAM de effectiviteit van het planmatig
onderhoud. De efficiency van het planmatig onderhoud wordt
verbeterd door de werkzaamheden te clusteren. Als de steigers er
toch staan kun je naast het vervangen van het voegwerk ook de
kozijnen schilderen. Dat werkt kostenbesparend en geeft minder
overlast voor de bewoners.
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SCHILDERWERKEN

Schilderwerken

Het schilderen van vastgoed is een belangrijk onderdeel van onze
werkzaamheden. Het is voor alle partijen van groot belang om het
vastgoed op een bepaald kwaliteitsniveau te houden. Bij planmatig
onderhoud draait het om duurzaamheid. Ook hier geldt dat een goed
plan van aanpak met een daarop afgestemde planning van wezenlijk
belang is. Inventariseren en adviseren zijn de kernwoorden.
De levensduur wordt voornamelijk bepaald door de conditie van de
ondergrond. Bij ons krijgt u het juiste advies voor een professionele
keuze in behandeling. Ook voor een afgewogen kleurkeuze kunt u
een beroep op ons doen.
Opdrachtgevers
Woningbouwverenigingen
Bedrijven
Vereniging van Eigenaren
Vastgoed beheerders
Makelaars
Overheid
Particulieren
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RENOVATIE & VERBOUW
Als oud weer als nieuw moet worden

Heel vaak is renovatie dé oplossing om panden, wijken en
bedrijfsgebouwen weer up-to-date te maken. Weg met die lekkende
goten, die verouderde installaties en die door weer en wind
aangetaste raamkozijnen. Tijd voor vernieuwing! De renovatieexperts van de WAM gaan samen met u door het gehele pand
(of de panden) om alle punten van aanpak te beoordelen en in te
plannen. Hierbij is het belangrijk om de werkwijze zó af te stemmen
dat overlast voor bewoners of werknemers van het gebouw beperkt
blijft. Wederom is een heldere communicatie hierbij hét instrument
waar de WAM prat op gaat!

Groeien doe je in stappen

Als de huidige indeling van uw bedrijfspand door een uitbreiding
van de activiteiten niet meer beantwoord aan de nieuwe wensen,
kan het tijd zijn voor een interne verbouwing. ‘Het kantoor hebben
we liever aan de achterkant van het pand, zodat we bij de entree
ruimte kunnen scheppen voor een showroom’. Of: ‘De toiletgroepen
zouden we het liefste naar de begane grond verplaatsen, zodat
jullie hier de muur kunnen doorbreken waardoor we een zee van
ruimte hebben voor onze kantine en een grotere vergaderzaal’.
Verstandige overdenkingen waar de WAM raad mee weet. Graag
denkt ons ontwerpteam mee over de mogelijkheden om uw huidige
pand te transformeren tot een optimale werkplek. Maar natuurlijk
staat de WAM ook de particulier terzijde bij verbouwingen of een
aanbouw/ garage. Geen wens is te gek, geen verbouwing te bont...
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HERBESTEMMING

Van
Kantoorpand
naar
Woning

Ieder goed gebouw is
multifunctioneel
Waar kantoorgebouwen en statige panden door verhuizingen leeg
komen te staan, kan creatief denken én verbouwen oplossingen
bieden voor de hele gemeenschap. Op de plek waar ooit de
verkopers hun telefoontjes pleegden, de
administratie haar facturen verwerkte
en de kantinedames de koffiemachines
lieten rammelen, kunnen straks lachende
kinderstemmen klinken, rennende voetjes
en huiselijke geluiden.
De WAM is thuis in het hele traject van
plannen, verbouwen, afspraken maken
met lokale overheden en vergunningen
aanvragen. Omdat het gebouw een
tweede bestemming verdient, maar ook
omdat we op deze manier zinnig en
efficiënt omgaan met beschikbare ruimte!
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NIEUWBOUW

Vernieuwen is verjongen...
Hét kenmerk van een dynamische samenleving is vernieuwing. Al
eeuwen lang. Waar woningen, gebouwen of zelfs hele wijken hun
tijd gehad hebben, is nieuwbouw vaak de verstandigste oplossing.
Maar ook de nieuwe kantine van de sportclub, de multifunctionele
bedrijfshal of de extra aanbouw aan het huis: de WAM beheerst
het hele traject in zijn breedste vorm. Van ontwerp tot de complete
bouw, met oog voor duurzame oplossingen, efficiënte werkwijzen
en bovenal een heldere communicatie bij ieder onderdeel van het
traject. Geen verrassingen maar solide afspraken: dat is de WAM!
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GEVELREINIGING

Uw gevel als
visitekaartje..
Het aanzicht van uw pand is minstens zo belangrijk als uw interieur.
Een frisse, vakkundig gereinigde gevel geeft als eerste indruk voor
uw klanten een gevoel van vertrouwen, netheid. De WAM maakt zich
sterk voor professionele gevelreiniging met hogedrukspuiten, speciale
conserverende middelen om te voorkomen dat het weer in de gevel gaat
zitten en een eigen glazenwasserservice . Per slot van rekening wil je als
bouwer ook dat het onroerend goed er knap bij staat. Voor nu en in de
toekomst. Da’s de zorgvuldigheid van de WAM.
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ONTWERP

Bouwen en ontwerpen
			 da’s ook de WAM
Als je professioneel en full-service wilt bouwen, moet je
ook in staat zijn om van schets tot complete bouw- of CADtekening en artist’s impression (grafische voorstelling)
te kunnen leveren aan je klanten. Op deze manier kun je
ideeën aanleveren, voorstellen doen en op een creatieve
manier meedenken met de opdrachtgever. Waar vroeger
de tekentafel en de linealen hier centraal stonden, werken
de ontwerpers van de WAM anno nu met de modernste
computers en 3d-vormgeving. Zowel voor de styling van het
te bouwen pand als voor het interieurontwerp.
Veelzijdigheid: dat is de aanpak van de WAM!
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BEHEER

Wij het beheer,
u het gemak
Een moderne bouwonderneming als de WAM kan ook uw
vastgoed beheren. De WAM
richt haar pijlen op het
professioneel onderhouden en beheren van gebouwen en
complexen op basis van een opgestelde meerjarenbegroting.
Door middel van regelmatige rapportages blijft de eigenaar
volledig op de hoogte van de technische staat van het onroerend
goed en wordt hij tijdig geïnformeerd bij noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden.
De strakke planning op basis van de meerjarenbegroting
garandeert hierbij transparantie over kosten en ingrepen. Met
name voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) beheert de
WAM talloze woningen en gebouwen en bieden wij een pakket
extra voordelen door de grootschalige opzet.
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De meerwaarde van de WAM...

De Wam werkt al sinds jaar en dag vanuit een aantal duidelijke
uitgangspunten. Hierin staat het belang van de klant ten alle tijde
voorop.

Onze stelregels

Zorg voor eerlijke en glasheldere informatie naar de klant, 		
zowel financieel als planmatig
Communicatie met de klant staat centraal gedurende het
hele proces
Een topproduct maak je samen. Mét de klant de
krachten bundelen
Zoek naar duurzame oplossingen.
Verantwoord bouwen begint bij ons
Denk mee over efficiënte oplossingen. Doelmatigheid is
belangrijk voor de klant én voor ons
Probeer zoveel mogelijk te ontzorgen. De klant heeft het
al druk genoeg!
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24 UURS SERVICE

De klok rond
op ons rekenen
De serviceverlening van de WAM stopt niet om 17.00 uur! Er
kunnen zich immers ook buiten de werktijden calamiteiten
voordoen die onmiddellijke actie vereisen. Ons bouwkundige
team staat voor alle klanten klaar om bij noodzakelijke ingrepen
direct in actie te komen. Het klokje rond! Ons speciale service/
-noodnummer biedt u de garantie dat de specialist slechts één
telefoontje verwijderd is. Voor alle klanten staat de WAM 24/7
paraat.
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DUURZAAMHEID

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft bij de WAM een plaats in het hart en in
het hoofd. De WAM is zich ervan bewust dat bouwactiviteiten
veranderingen in het landschap teweegbrengen. Deze kunnen
zowel positieve als negatieve reacties oproepen. De projecten
die de WAM ten behoeve van opdrachtgevers tot stand
brengt, zijn van wezenlijke betekenis voor de kwaliteit van
de leefomgeving en hebben derhalve effecten op milieu en
samenleving. Dit betekent tevens dat toekomstige generaties
door de activiteiten van de WAM worden beïnvloed. Daarom
hebben wij duurzaamheid stevig in onze bedrijfsvoering
verankerd.

Energiebesparingsplan

Een energiebesparingsplan (EBP) van de WAM geeft u inzicht in
de impact die maatregelen hebben op uw energienota. Oftewel:
een EBP laat u zien waar u kunt besparen en hoeveel u kunt
besparen. Dat maakt van het EBP een waardevol document als u
werk wilt maken van het besparen van energie.
Wij helpen u met het opstellen van een EBP. Daarin wordt helder
aangegeven welke maatregelen u kunt nemen om energie te
besparen. Wij treffen vervolgens die maatregelen. Vervolgens
blijven wij de maatregelen monitoren, zodat zij ook het beoogde
effect hebben.
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CERTIFICERING

VCA** Certificering

Een veilige en gezonde werkomgeving heeft bij WAM
altijd onze bijzondere aandacht gehad. Dit wordt ook
officieel erkend door ons VCA**- certificaat (Veiligheids
Checklist Aannemers). Periodiek wordt de WAM gekeurd
of het veiligheidssysteem conform de VCA**-normen
functioneert.
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CONTACT

Contact ons

Voor meer informatie over onze diensten
maken wij graag een afspraak met u om
alle mogelijkheden op een rij te zetten.

Vlasblomweg 22 c
1521 PW Wormerveer
Tel. 075 6420460
Mail ons
Website
Route
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