Bent U: particulier - zorginstelling - onderwijsinstelling - overheidsinstelling - vastgoedbeheerder…
Hebt U: monumentaal erfgoed in uw bezit - plannen om dat aan te kopen - wens tot onderhoud...
Wilt U: inspectie - rapportage - aankoopkeuring - toetsing van uw plan - budgetbepaling voor
uw plan - haalbaarheidsonderzoek - subsidiemogelijkheden onderzoeken - gemeentelijke
of provinciale aanvragen doen - uitwerking van uw plannen - calculatie - plan uitvoeren planuitvoering laten begeleiden - plan en kosten bewaken - kwaliteit bewaken restaureren - herbestemmen - onderhouden - meerjarig onderhoudsplan opstellen correctief en/of planmatig onderhoud laten verrichten……………..

Bent u op zoek naar een partij die een van deze zaken voor u kan regelen of
waar u het totaal in goede handen onder kunt brengen?
Joan en Jos hebben de handen ineen geslagen om totale begeleiding te
kunnen bieden, uw zorg uit handen te nemen en tot een minimum te
beperken.

Als collega’s konden Joan en Jos al lezen en
schrijven met elkaar en functioneerden allebei
binnen eenzelfde organisatie met elk eigen
specialiteiten. Joan als restaurateur en
kostendeskundige en Jos als projectmanager in
een breed spectrum van de bouw. Wat beiden
samenbrengt is dat ze eenzelfde passie voor het
restauratie vak hebben. De een op detail- en
kostenniveau en de ander op het organisatorisch
vlak. Hier hebben detail en overzicht elkaar
gevonden en zijn Joan en Jos graag bereid dit voor
uw zaak in te zetten. De combinatie van de
vaardigheden bieden u een totaalexpertise met één
aanspreekpersoon zonder dat u voor twee
adviseurs gaat betalen.

Joan van den Hurk is
oprichter en eigenaar van
het gelijknamige advies &
restauratie bureau
waarnaast hij zijn kennis en
ervaring ook inzet voor het
bouwkundig beheer van de
Sint Janskathedraal te
‘s-Hertogenbosch. Hij
verzorgt inventarisaties van
restauratiewerkzaamheden
voor monumenten, voorziet
deze van een degelijk
bouwkundig advies en een heldere calculatie.
Joan heeft met ruim 15 jaar ervaring in het vakgebied
grote bouwkundige en financiële expertise opgebouwd
en werkte aan uiteenlopende restauratieprojecten, van
kleinschalige tot zeer omvangrijke. Werken aan
monumenten vraagt om specifieke vakkennis en
aandacht. Kennis uit boeken en de praktijk…….Joan
beschikt over allebei. Hij is een gedreven vakman die
passie heeft voor ons monumentaal erfgoed en dat
combineert met een heldere, klantgerichte aanpak.

Joan van den Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie.
06 – 40 27 81 28
info@joanvandenhurk.nl
www.joanvandenhurk.nl

Jos van den Brand
is oprichter en
eigenaar van CAM
support van den
Brand met een
hele schat aan
ervaring en kennis
welke is
opgebouwd
doordat hij zich
niet heeft laten leiden door de tijdgeest en te
kiezen voor zekerheid en vastigheid. Hierdoor
heeft hij ervaringen op kunnen doen in een
breed spectrum van de bouwwereld. Door die
ervaringen en
diversiteit kan hij
zaken of
omstandigheden
beoordelen
vanuit een
bredere en
kundige focus.
Leidinggeven is in een heel vroeg stadium
eigen geworden en Jos heeft de kunst van
het aansturen van mensen en projecten al heel
snel mogen ervaren. Door zijn 20-jarige
ervaring in het begeleiden en bewaken van
bouwprojecten is het ook niet verwonderlijk dat
hij zich vrij makkelijk beweegt in de
bouwwereld en zowel de talen spreekt van de
klanten, de aannemers, de leveranciers als de
uitvoerende mensen op de bouwplaats.

In detail en met veel
overzicht kunnen wij uw
plannen
op
een
gedreven, passievolle
en
professionele
manier begeleiden. U
krijgt van ons een
planmatige
en
overzichtelijke aanpak
waarvoor u niet meer
betaalt en toch kan
profiteren van het beste
van twee werelden.

CAM support van den Brand
06 – 57 13 70 90
josvandenbrand@camsupport.nl
www.camsupport.nl

Waarmee kunnen wij uw plannen realiseren of vervolmaken..

 Kennis van materiaal
 Kennis van Normen

 Financiële bewaking
investering

 Kennis van de architectuur

 Voorbereiding-schema’s

 Kennis van regelgeving

 Tijdelijke bouwplaats

 Kennis van subsidies
 Kennis van gemeentelijke en
provinciale aanvragen
 Plantoetsing
 Budgetbepaling /
investeringsplannen

voorzieningen
 Bewaken opdracht
 Bewaken en aansturen op
planning
 Bewaken meer- en
minderwerken

 Opstellen calculaties

 Bouwbesprekingen

 Opstellen bestekken of

 Coördinatie partijen

technische bepalingen

 Meedenken in alternatieven

 Voorbereidings-plannen

 Bewaken van de facturatie

 Uitvoeringsplannen

 Opleveringen

 Selecteren van leveranciers

 Revisie

 Selecteren van vakbedrijven

 Opleverdocumenten

 Inkoop onderaannemers en

 Onderhoudsadvies

materialen
 Toezicht voortgang en
kwaliteit

 Inspecties
 Onderhoudsplannen

 Sturing vaklieden

Geheel vrijblijvend zijn wij graag bereid in een persoonlijk
gesprek ons verder voor te stellen

