Donderdag 12 november 2015
‘3 x Expertsessie Bedrijfshuisvesting’

PROGRAMMA
14.00 uur

Binnenloop en ontvangst

14.30 uur

Vind uw ideale locatie in 10 stappen
Jos Teunissen en Jan Pieter Klep (The Support Factory)
Wat komt er kijken bij het vinden van uw ideale huisvesting? Welke strategische
keuzes moet u in dit proces nemen? Jos en Jan Pieter nemen ons mee in hun
aanpak en introduceren het praktijkgerichte 10-stappen-plan ‘(her)huisvesting’
waarmee u direct aan de slag kunt. U krijgt een sneak preview in de interactieve
tool die gebaseerd is op de NEN8021 norm, om uw droomlocatie te vinden.

15.30 uur

Een initiatief van:

Hoe zorgt u voor een huurdersvriendelijke huurovereenkomst?
Marius Rijntjes (M2 Advocaten)
U heeft uw nieuwe huisvesting gevonden. En nu? Wat komt er kijken bij het
onderhandelen over en het afsluiten van een overeenkomst? Waar moet u op
letten bij het opstellen van de SLA ten aanzien van het kwaliteitsniveau van de
services? Marius geeft ons tips hoe u de (her)onderhandelingen inzet bij het
aangaan van een nieuwe of verlenging van uw bestaande huurovereenkomst.

16.30 uur

Als huurder in de wereld van beheer en onderhoud
Judith Martens en Richard Bruins (FGB Facility Group)
De afspraken zijn gemaakt en de huurovereenkomst is getekend. Het is vaak
lastig in te schatten welke verantwoordelijkheden en onderhoudsverplichtingen
u vervolgens heeft als huurder. Judith en Richard geven concreet aan, aan welke
wet- en regelgeving ten aanzien van het beheer en onderhoud u moet voldoen en
met welke maatregelen u de kans verkleint op gevaarlijke en risicovolle situaties.

17.30 uur

Afsluitende borrel

Praktische informatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats bij Color Business Centers (Gondel 1
te Amstelveen). Deelname is kosteloos. Bent u geïnteresseerd
om deel te nemen? Meld u hier snel aan. Er is ruimte voor
maximaal 20 personen. Bij grote belangstelling wordt er een
tweede sessie georganiseerd. We zien u graag op 12 november!

Aanmelden?
Klik HIER!

