Uw onderhoud en renovatie
in onze professionele handen

Uw onderhoud en renovatie
in onze professionele handen
GB&O staat voor Gevel Beheer & Onderhoud;
een duurzame krachtenbundeling van professionals
met jarenlange ervaring in het onderhouden en
renoveren van de complete buitenschil. Processen
en competenties sluiten wij perfect op elkaar aan
om zo tot het beste eindresultaat te komen.
Ons team bestaat uit enthousiaste en

Afspraak is afspraak

betrokken professionals met ruim 40

Binnen GB&O zijn de constante factoren

jaar ervaring in de renovatiebranche.

klantgerichtheid, afspraken nakomen

Hierdoor beschikken wij over kennis

en kwaliteit leveren. Persoonlijk contact

van alle aspecten rondom renovatie- en

en korte lijnen vinden wij erg belangrijk

onderhoudsprojecten aan de complete

voor een goed verloop van het renova-

buitenschil. Bij GB&O heeft u altijd te

tietraject. Als vanzelfsprekend gaan wij

maken met bekwame vaklieden met vele

zorgvuldig met de bewoners en omwo-

jaren ervaring in hun specialisme.

nenden om. Wij zeggen wat we doen en
doen wat we zeggen.

Specialist in renovatie en onderhoud van de complete buitenschil
Alle aspecten rondom gevel en dak in

buitenschil: daar zijn we goed in. Ons

bestaand vastgoed kennen wij als geen

werkgebied bestaat uit twaalf disciplines

ander. Wij zijn specialisten in het renove-

waarin onze specialisten gepassioneerd

ren en onderhouden van de complete

hun vak uitoefenen.

Advies

Specialistische reiniging

Steigerbouw

Natuursteen

Metsel- en voegwerk

Zonne-energie

Scheur- en spouwherstel

Betonherstel

Loodwerk

Hellende en platte daken

Schil-isolatie

Vochthuishouding

een brand of een verwarmingskachel:
het is allemaal infrarood. Hoewel wij het
niet met onze ogen kunnen waarnemen, voelen onze huidzenuwen dit als
warmte. Hoe warmer een voorwerp is,
hoe meer infraroodstraling het afgeeft.
Met thermografie is het mogelijk om,
voor het oog onzichtbare, gebreken feil-

Thermografisch onderzoek

loos zichtbaar te maken. Wij beschikken

Onze ogen zijn als het ware detectors die

over thermografische camera’s met de

zichtbaar licht kunnen waarnemen. Er zijn

nieuwste techniek. Hiermee kunnen wij

andere vormen van licht (of straling) die

nog gedetailleerdere opnamen maken en

we niet kunnen zien, maar met infrarood

’zwakke’ plekken in gevels, wanden

wel kunnen opmerken. De primaire bron

en vloeren snel opsporen.

van infraroodstraling is warmte of thermische straling. Elk voorwerp met een
temperatuur boven het absolute nulpunt (-273,15 graden Celcius of 0 Kelvin)
straalt energie in het infraroodgebied uit.
Dagelijks komen wij in aanraking met infraroodstraling. De warmte van zonlicht,

Alle zorg uit handen

Drie B’s

Vanuit het principe, een goede start is

GB&O kenmerkt zich door morele ver-

het halve werk, besteden wij de nodige

antwoordelijkheid, persoonlijke betrok

aandacht aan een grondige werkvoor-

kenheid en uitmuntend vakmanschap.

bereiding. Wij vinden het belangrijk om

Kort en bondig door ons vertaald in

goed naar onze opdrachtgevers te luis-

de drie B’s: Betrouwbaar, Betrokken en

teren en met hen mee te denken, vanaf

Bekwaam. Dit alles met een rijke bron aan

de werkvoorbereiding tot en met de

kennis en ervaring.

oplevering. Bij ons is een weloverwogen
voorbereiding van elke opdracht de basis
van een optimaal eindresultaat. Kortom:
wij nemen ú alle zorg uit handen.

Eén vast persoonlijk aanspreekpunt
Samenwerking is voor ons een belangrijk
middel om onze opdrachtgevers met een
totaalproduct van dienst te kunnen zijn.
Wij stellen daarom hoge eisen aan onze
partners in de keten, een netwerk van
betrouwbare specialisten. Zo bieden wij u
alle expertise aan, maar GB&O blijft altijd
úw vaste persoonlijke aanspreekpunt.

Lean

en milieu. Samenwerking tussen alle

Wij willen ons continu verbeteren en han-

partners in de bouwketen is hierbij nood-

teren hierbij de LEAN filosofie. Zo stem-

zakelijk. Duurzaam samenwerken biedt

men wij alle procesonderdelen efficiënt

waardevolle kansen. Het helpt faalkosten

en overwogen op elkaar af. Daarnaast

te verminderen, rendementen te ver-

zorgt de LEAN methodiek voor het verla-

hogen en de kwaliteit van woningen en

gen van de faalkosten en het verkorten

gebouwen te verbeteren. Duurzaamheid

van de doorlooptijden, met als doel de

staat bij ons centraal. Met als resultaat:

klantwaarde te verhogen. Ons accent ligt

meerwaarde voor alle betrokken partijen.

niet alleen op de stichtingskosten, maar
wij denken ook in onderhoudskosten en

Energetica

Total Cost of Ownership. Doordat wij dit

Energiekosten vormen een steeds groter

proces continu evalueren en verbeteren,

deel van de woonlasten. De woning zal

zijn wij in staat de kosten laag te houden.

onbetaalbaar worden wanneer de ener-

Natuurlijk zonder kwaliteitsverlies.

giekosten niet worden aangepakt. Door
duurzame renovatie van woningen (isola-

Duurzaamheid

tie, ventilatie, duurzame energie) worden

Duurzaam bouwen betekent

woningen op het gebied van energie en

dat woningen en gebouwen

duurzaamheid verbeterd, en worden de

ontwikkeld en gebruikt wor-

woonlasten verlaagd. Het verduurzamen

den met respect voor mens

van gebouwen is een belangrijk onder-

deel van ons werk. Door het energie

gen. Onze goede reputatie wordt immers

zuiniger maken van een object verbetert

bepaald door de kwaliteit van ons werk

niet alleen het energielabel, maar ook

en de manier waarop we dit uitvoeren.

het (woon)comfort.

VCA
GB&O hecht grote waarde aan een veilige
en gezonde werkomgeving met aandacht
voor milieu. Hiervoor zijn wij gebonden
aan procedures die zijn vastgesteld in de
VCA-certificering.

Vertrouwen
U kunt erop vertrouwen, dat wij ons werk
vakbekwaam uitvoeren. Precies zoals

Gedragscode

u van een specialist voor onderhoud

GB&O heeft normen en waarden hoog in

en renovatie van de buitenschil mag

het vaandel staan. Betrouwbaarheid en

verwachten, binnen het afgesproken

integer handelen is voor ons van groot

tijdsbestek. Wij werken met passie aan

belang. Voor alle medewerkers en part-

uw vastgoed om uw doelstellingen te

ners van GB&O geldt onze gedragscode.

realiseren, met optimale aandacht voor

Daarin staat hoe zij zich dienen te gedra-

bewoners.
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