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Hoe?
Deze mix van specifieke en collectieve kenmerken en eigenschappen maakt dat zowel
algemene technische en financiële kennis als zeer specialistische ervaring benodigd zijn om uw
vastgoedportefeuille adequaat te kunnen beheren.
Koëter Vastgoed Adviseurs verzamelde beide in de ruim 25 jaar van haar bestaan. De algemene
kennis om breed inzetbaar te zijn en de vele aspecten van vastgoed te kennen. De meer
specialistische ervaring omdat we regelmatig voor unieke zaken worden gevraagd die ook van
ons verdieping vereisen in – soms – nieuwe domeinen.

En dus?
Deze aantrekkelijke mix biedt óns uitdagend en gevarieerd werk. Maar het biedt ú de
mogelijkheid gebruik te maken van expertise die niet vanzelfsprekend en/of breed beschikbaar
is. Koëter Vastgoed Adviseurs is een nichespeler waar het aankomt op specialistische
vastgoedkennis en -advisering. Verderop leest u er meer over.

Hoofdkantoor Geldrop
Wat we doen?
Het organiseren en professionaliseren van het bezit en/of beheer van vastgoed. We geven
advies, ontwikkelen en delen er kennis over. Wij zijn Koëter Vastgoed Adviseurs, sinds 1991.

Voor wie?
Zowel eigenaren als beheerders van vastgoed hebben te maken met ontwikkeling, aan- en
verkoop, taxaties en waarderingen, (organisatie van) beheer en onderhoud, financiën en
facilitymanagement. Het zelf beheersen van al deze disciplines is vrijwel onmogelijk. Hulp erbij
zoeken is professioneel en proactief.

Waarom?
Elk vastgoed is anders, heeft een ander formaat, een andere uitstraling, staat op een andere
plek. Het heeft een andere functie en daarmee andere gebruikers, kent een ander (exploitatie)
kostenplaatje, een ander gebruiksdoel, et cetera. Maar elk vastgoed moet steeds voldoen
aan de eisen van de gebruiker, aan de geldende (wettelijke) veiligheidsvoorschriften en
kwaliteitsnormen en moet – in snel toenemende mate – een beperkte footprint achterlaten ofwel
duurzaam zijn.

De Bijenkorf

Elke dag – een (vastgoed)leven lang
De specialisten van Koëter Vastgoed Adviseurs geven advies over tal van onderwerpen in alle
fasen van de bestaanscyclus van vastgoed. Vanaf de eerste ontwerpen tot en met de gebruiks–
en beheerfase en daarna bij eventuele herontwikkeling, revitalisatie of sloop en nieuwbouw.
Dat gaat van haalbaarheids- en marktanalyses aan de voorkant, via advisering en begeleiding
bij (her)ontwikkeling, aanbesteding, eventueel subsidieaanvraag, contractmanagement en
(ver)bouwmanagement, tot analyse van de exploitatiekosten, beheer en onderhoud (MJOP’s),
organisatieadvies en facilitair beheer in de actieve gebruiksfase. Bij het afstoten van vastgoed
zijn taxaties en waarderingen actueel en is kennis van de huidige markt onontbeerlijk.

Bouwen en delen
Waarom is Koëter Vastgoed Adviseurs zo goed in wat ze doen? Omdat we al ruim 25 jaar vanuit
de onafhankelijke zijlijn kennis, kunde en ervaring opbouwen. Onze kennis delen we graag met
opdrachtgevers. Niet alleen in adviestrajecten, maar ook met de Vastgoed Taxatiewijzers die in
de loop der jaren de status van standaard naslagwerk hebben bereikt.
Zo maken we onze kennis en ervaring heel tastbaar en vooral beschikbaar voor iedereen die
actief is in het brede werkveld dat we toch met maar één term aanduiden: vastgoed.

Wittenberg

Stadhuis Zaanstad
De waarde van duurzaam
Duurzaamheid loopt als rode draad door ons verhaal; we gaan al lang mee en geven kennis
terug aan de sector met onze verschillende Vastgoed Taxatiewijzers. Cursussen, trainingen en
lezingen bieden nog meer mogelijkheden voor kennisdeling en -overdracht. Hiermee proberen
we waarde toe te voegen aan onze kerndienstverlening. Getuige de vele waarderende geluiden
lukt dat vrij aardig.
Ook streven we naar duurzame relaties met opdrachtgevers. De lifecycle van vastgoed maakt
het belangrijk om integraal te kijken naar een portefeuille, naar gebruikers, naar wet- en
regelgeving, naar duurzaamheid, naar beheeraspecten. Integraal en bij voorkeur meerjarig.
Dát haalt nóg meer uit de relatie. ‘Meer’ dat bij versnippering van de aandacht niet ontstaat of
onbetaalbaar wordt.

Koëter Vastgoed Adviseurs werkt voor:
•
•
•
•
•
•
•

(semi)overheid
onderwijs
zorg
woningbouwcorporaties
bedrijven/organisaties
adviesbureaus
beleggers

Jaarlijks hebben onze adviezen betrekking op meer dan 1.000.000 vierkante meter kantoren,
bedrijfsgebouwen, scholen, zorggebouwen, theaters, monumenten en gemeentelijk vastgoed.

Dienstenportfolio
Koëter Vastgoed Adviseurs levert heldere en bruikbare adviezen over elk type vastgoed in
elke fase van het bestaan. Onze adviezen vormen een sterk fundament voor het nemen van
strategische beslissingen.

Marktanalyse
Is er markt voor een te realiseren project? Welke concurrentie is er? Wat is een reële prijs?
Voordat een project ontwikkeld wordt, is het raadzaam deze – en veel andere – vragen te
beantwoorden. Koëter Vastgoed Adviseurs analyseert in hoeverre een project zich leent voor
de beoogde functie, of er behoefte is aan het concept en welke kosten en opbrengsten te
verwachten zijn. Afhankelijk van de schaal van een project zal de diepgang en de scope van het
onderzoek variëren.

De Vorstin
Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten

Herontwikkeling
Bij herontwikkeling van bestaande gebouwen adviseert Koëter Vastgoed Adviseurs over kosten,
planning en verhuurbaarheid. Duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel.

Aanbesteding, begeleiding en contractmanagement
Het aanbesteden van bouw -, inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden is soms uitdagend.
Onze adviseurs zijn bekend met inkoop, contractvorming en (Europese) aanbestedingstrajecten.
Zij adviseren en begeleiden daarbij. Eenmaal aan de slag zien zij toe op een correcte uitvoering,
de financiële projectadministratie en de geleverde kwaliteit. Vaak met inkoopvoordeel of
kwaliteitsverbetering tot gevolg.
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Opdrachtgevers

Vastgoed Taxatiewijzer

Onze opdrachtgevers komen uit heel Nederland. Onderstaand een verkort overzicht van onze
opdrachtgevers.

Koëter Vastgoed Adviseurs is de auteur van de Vastgoed Taxatiewijzer reeks.
De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed is al jaren hét standaardwerk
voor vastgoedprofessionals die grip willen krijgen op de exploitatiekosten.
Daarnaast zijn er ook nog speciale varianten van de Vastgoed Taxatiewijzer verschenen die zich
specialiseren op onderhoudskosten, zorggebouwen (intra- en extramuraal), schoolgebouwen
en bouwgebreken. Alle geproduceerd door Vastgoed Adviseurs Online.

Gemeente Haarlem

Dyade

Gemeente Valkenswaard

Franke Nederland

Gemeente Zaanstad

NCB Onroerend Goed

Gemeente Eindhoven

Willibrord Stichting

Nationale Politie Regionale Eenheid Amsterdam

Woonzorg Nederland

(OMVH) Evangelisch-Luthers Diaconie

Technische Universiteit Eindhoven

Lunet zorg

Envida

de Alliantie

IFF

Amerpoort

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Rabobank

Woonmeij

Bestel alle uitgaves op www.vaoshop.nl

Real Estate Valuator
Door gebruik van de applicatie REV® kunt u
zich als professional nog beter onderscheiden
van uw concurrenten door een extra service
aan uw klanten te bieden. In een handomdraai
kan de gebruiker van dit unieke programma
de staat van onderhoud en de eventuele
opties van verbeteringen vastleggen van het te
beoordelen vastgoed. REV® bevat een enorme
hoeveelheid aan referentieobjecten in de
categorieën: particulier, commercieel, garage,
bedrijfsgebouw, retail, zorg, kantoor, agrarisch
en overige.

Contact

Bestel op www.vaoshop.nl/rev

Kennisbank
Deze kennisbank bevat informatie over
bouwgebreken, energiebegrippen, de actuele
OZB tarieven, rioollasten, opstalverzekeringen,
diverse rekenmodellen, bouwstijlen,
wikivastgoed en nog veel meer. De enorme
hoeveelheid aan informatie over bouwgebreken
zorgt ervoor dat u geen kostbare
bouwgebrekenboekjes meer hoeft aan te
schaffen of kunt vergeten, met de kennisbank
heeft u de kennis altijd bij de hand!
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Gratis REV App
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Met deze gratis versie kunt u informatie
raadplegen over de meest voorkomende
bouwgebreken, hoe deze te herstellen met
een indicatie van de kosten en hoe deze te
voorkomen. Tevens treft u nog meer handige
informatie aan voor uw dagelijkse praktijk als
makelaar, taxateur of vastgoed beheerder.
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040 - 280 00 27

E-mail
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Download de app in de Apple Store of Google
Play Store (zoekterm: Real Estate Valuator)
Of scan de QR code in met uw smartphone om
de app te downloaden.

Scan de QR code in om
alle contactinformatie
op te slaan op uw
smartphone.

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld.
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Deze brochure is ook online te downloaden op www.koeter.org of gebruik de
QR code om de pdf op uw smartphone op te slaan.

