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Property Care: No-nonsense vakkundigheid 

Property Care is dé specialist in technisch gebouwbeheer en facilitair management. Door heel 

Nederland begeleiden wij de uitvoering van uw installatie en onderhoud. Met ruim 50 jaar 

ervaring in verschillende sectoren en type gebouwen, zijn wij uw betrouwbare partner in 

technisch beheer. 

 

Onze gediplomeerde technische adviseurs begeleiden processen met betrekking tot het 

afhandelen van storingen, het plannen van onderhoud, keuringen en het beheren van contracten. 
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Gebouwbeheer 

Property Care heeft een uniek systeem ontwikkeld om verschillende soorten en merken 

regeltechnische installaties vanaf iedere locatie op afstand te beheren en te besturen. Zo kunnen 

klachten en storingen zeer snel en adequaat worden verholpen. Onze klanten blijven de regie 

houden en hebben middels de Facility Portal continu inzicht in hun locaties, systemen, 

uitvoeringen, planningen en kosten. Vanzelfsprekend zijn wij  24/7 bereikbaar voor spoedeisende 

storingen en/of calamiteiten.  

 

Op operationeel niveau bestaat gebouwbeheer uit het meerjaren–onderhoud, het afhandelen van 

storingsmeldingen en het begeleiden van keuringen.  

 

Op strategisch niveau wordt gekeken naar vraagstukken met betrekking tot bouwmanagement, 

vergunningen en duurzaamheid: 

 

• NEN3140 

• Energie label 

• Onderzoek klimaatinstallaties 

• Legionella beheer 

• Installatie onderhoud 
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Service, technisch beheer in alle facetten 

Property Care levert brede diensten voor het gestructureerd beheren van gebouwen en de 

bijbehorende installaties. Op operationeel niveau bestaat gebouwbeheer uit het afhandelen van 

storingsmeldingen, het begeleiden van keuringen en het meerjarenonderhoud. Op strategisch 

niveau wordt gekeken naar vraagstukken met betrekking tot bouwmanagement, vergunningen en 

duurzaamheid. 

 

Uit ervaring weten we dat voor de meeste facilitaire zaken geen standaardoplossing voor handen 

is. Door met u mee te denken, maken we inzichtelijk welke mogelijkheden kunnen worden 

geïmplementeerd. 
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Over ons 

Property Care is dé specialist in technisch gebouwbeheer en facilitair management. Door heel 

Nederland begeleiden wij de uitvoering van uw installatie en onderhoud. Met ruim 50 jaar 

ervaring in verschillende sectoren en type gebouwen, zijn wij uw betrouwbare partner in 

technisch beheer. Onze gediplomeerde technische adviseurs begeleiden processen met 

betrekking tot het afhandelen van storingen, het plannen van onderhoud, keuringen en het 

beheren van contracten. 

 

Ton Hazenoot en Ed Duchhart zijn de drijvende kracht achter dit dynamische bedrijf. Samen 

leveren zij vakkennis, daadkracht en een schat aan ervaring met diverse installaties. Zij houden 

van een no-nonsense en persoonlijke aanpak van het technisch beheer van uw gebouw(en).  

Property Care is een open en transparante organisatie met korte en directe communicatielijnen. 

We doen meer dan het uitvoeren van een onderhoudscontract. Wij werken met u samen en zijn 

uw partner bij het onderhoud en beheer van uw installaties. 
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Installatiespecialisten 

Property Care is bekend met de steeds meer geavanceerde installaties, waarmee moderne 

gebouwen worden uitgerust, zoals meet- en regel installatie, bodemopslag, koelinstallatie, cv-

installatie, additionele installaties en diverse elektro technische installaties. 

 

Vakkundig onderhoud 

Vakkundig onderhoud is onmisbaar en noodzakelijk, bij voorkeur zonder dat de gebruikers van 

uw gebouw daar iets van merken. Property Care regelt samen met u de 

onderhoudsovereenkomst, die het beste bij uw situatie past. Denk aan leegstandcontract, all-in 

contract, onderhoudsovereenkomst en op maat onderhoudscontract. 

 

Gebouwbeheer 

Property Care heeft een uniek systeem ontwikkeld om verschillende soorten en merken 

regeltechnische installaties vanaf iedere locatie op afstand te beheren en te besturen. Zo kunnen 

klachten en storingen zeer snel en adequaat worden verholpen. Onze klanten blijven de regie 

houden en hebben middels de Facility Portal continue inzicht in hun locaties, systemen, 

uitvoeringen, planningen en kosten. 

 

Meedenken en informeren 

Veel mogelijkheden en heel veel aanbieders. Dat kenmerkt de markt van de gebouwinstallaties. 

Wij denken graag met u mee bij het maken van een ontwerp of bij de realisatie van projecten. 

Gebruik onze vakkennis bij de zoektocht naar de meest koste efficiënte oplossing. 
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Samenwerken met Property Care? 

Property Care richt zich op eigenaren en gebruikers van alle soorten gebouwen. Naast 

commercieel vastgoed kunnen dat ook zijn onderwijs- en zorginstellingen en 

overheidsgebouwen. Uitgangspunt in alle gevallen is het realiseren van een gestroomlijnd 

technisch gebouwbeheer.  

 

Binnen het vastgoed zijn er diverse vraagstukken die beantwoord dienen te worden. Deze 

variëren van strategische tot operationele vraagstukken die ieder hun eigen dynamiek kennen. 

Binnen het vastgoed houdt Property Care zich hoofdzakelijk bezig met het uit handen nemen van 

het operationele beheer. 

 

Hieronder vallen zaken zoals het afhandelen van storingsmeldingen, contract- en 

leveranciersbeheer, het bewaken van processen zoals meerjarenonderhoudsplan (MJOP), 

keuringen, duurzaamheid en Risico Preventie. Veel van deze taken worden met behulp van onze 

uitgebreide Facility Management Software door ons Service Center uitgevoerd. Onze klanten 

blijven de regie houden en hebben middels de Facility Portal continu inzicht in hun locaties, 

systemen, uitvoering, planningen en kosten. Wij garanderen een positief resultaat op al onze 

inspanningen. 
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