
Bedrijfsruimte huren in Eindhoven 
2.1.  

2.2.  

2.3. Kwaliteitsbeleid / Programma van Eisen voor (her)ontwikkeling en instandhouding 

- kwaliteitsbeleid (TREF: Technisch, Ruimtelijk, Esthetisch en Functioneel) = gebruikstechnische aspecten 

(waardemanagementmodel); 

- technische aspecten op het niveau van gebreken (ConditieMeting), kennisbestanden van bouwdelen, 

materialen, gebreken en conditiemetingmatrix; 

- regelgevingen: wet en regelgeving. 

2.4. Plannen en begroten 

- planmatigheden, urgenties en werksoorten; 

- bestedingen, vakgroepen, tarieven en opslagen en BTW; 

- financiële codes grootboekrekeningen (kostensoorten en kostenplaatsen); 

- databank van onderhoud en (her)bouwkosten naar status. 

2.5. Wet Ketenaansprakelijkheid 

- uiteenzetting verantwoordelijkheden van de vastgoedmanager, indien deze fungeert als hoofdaannemer 

bij het verstrekken en begeleiden van werkzaamheden. De hoofdaannemer is hoofdelijk aansprakelijk 

voor de premies en belastingen die de onderaannemers verschuldigd zijn met betrekking tot de 

werkzaamheden (bijlage 2). 

2.6. Complexgebonden personeel 

- beschrijft waar het personeel dat werkzaam is in het object/complex in dienst is en wie voor welke kosten 

opdraait. 

2.7. Verkoopprocedure 

- beschrijft de taken en verplichtingen van vastgoedmanager en opdrachtgever met betrekking tot afstoting 

van het vastgoed(complex). 

2.8. Onroerendezaakbelasting 

- in dit document worden de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en de 

vastgoedmanager uiteengezet met betrekking tot de vaststelling en juistheid van de WOZ-waarde van het 

object. 

2.9. Rekeningschema 

- opsomming van de op de administratie te gebruiken grootboekrekeningen met betrekking tot het 

vastgoed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.5. Beleidsverificatie 

1.5.1. Balanced ScoreCard 

Omschrijving: 

De Balanced ScoreCard is een instrument dat de ambities van de organisatie koppelt aan 

de juiste meetpunten. De meetpunten monitoren de organisatie en het realiseren van haar 

ambities. 

Functie: 

De Balanced ScoreCard biedt vanuit de ambities een gewogen kijk op de prestaties en 

geeft zo de mogelijkheid om te meten of we de dingen goed doen die we goed moeten 

doen om onze ambities realiseren. 

2. Kennismanagement (definities, procesbeschrijvingen en kengetallen): 

Omschrijving: 

In de publicatie Kennismanagement bevinden zich allerlei standaardformulieren en -

procedures die de juridische verhoudingen tussen een professionele opdrachtgever en 

opdrachtnemer op een eenduidige manier kunnen regelen. Daarnaast bevat het een 

verzameling van ervaringscijfers die bedrijfsruimte te huur in Eindhoven als kengetallen 

kunnen worden ingezet in de praktijk van het vastgoedbedrijf. 

Functie: 

Het ondersteunen van vastgoedmedewerkers bij het opzetten van een administratieve 

organisatie en het definiëren van een norm voor professioneel vastgoedmanagement. 

2.10. Vastgoedportefeuille 

- geografische en type-indeling (vastgoed op de kaart); 

- streek, stad, wijk, CBS-buurt, straat en adres (GIS), ruimten, type en bouwjaar- klasse. 

2.11. Portfoliomatrix 
- product-marktcombinaties, labels op basis van strategische visie. 

2.12. Portfoliobouwstenen 

- klanttevredenheid (zie huisvestingssatisfactie); 

- kwaliteitsbeleid (TREF: Technisch, Ruimtelijk, Esthetisch en Functioneel): zie Pro-

gramma van Eisen voor (her)ontwikkeling en instandhouding; 

- financieel rendement (eventueel te splitsen in direct rendement en indirect rendement) 

= exploitatie (bedrijfswaarde). 

2.13. Huisvestingssatisfactie 

- basisenquêtes met betrekking tot huisvestingssatisfactie en dienstverlening, zoals 

evaluatie uitvoering groot onderhoud. 

http://www.ilocate.nl/bedrijfsruimte

