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Technical inspection and guidance — Technical due
diligence — Maintenance audits and monitoring —
Commissioning — Studies related to energy performance
and comfort — Fire protection — Periodic inspections –
quality systems — Sustainability assessments —
Guidance on sustainability programmes —
Technical audits
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TECHNICAL INSPECTION
RESIDENTIAL PROJECTS

“Technical opinion” controle met advies.

De vastgoedmarkt kenmerkt zich door eerder moeilijke omstandigheden: gunningbeleid
bij de overheid, strengere regelgeving, koopkracht, kredietverlening voor particulieren …
om er maar enkele te noemen.

Natuurlijk blijft SECO daarnaast ook trouw aan zijn uitgebreide rol als technisch controlebureau. Dit garandeert niet alleen de duurzaamheid van uw project (en
biedt aldus uiteraard toegang tot de decennale – tienjarige verzekering) maar houdt ook een verregaande begeleiding in tijdens ontwerp, uitvoering en bij de keuze
van materialen. Deze uitgebreide dienstverlening,
“Technical opinion” dekt ook de voorlopige fases
van de bouw, bepaalde optimaliseringen, analyse van

U diversifieert, U boort nieuwe segmenten aan, U wordt selectiever in de keuze van uw
projecten. En van uw partners! Een van deze mogelijke partners, SECO, geen onbekende
in de sector van Bouw en Vastgoed, laat U bovendien toe zich te onderscheiden.

Hoe kunnen we dit samen met U doen?
“Technical inspection” voor eenvoud en snelheid.
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Uw behoeften zijn specifiek en elke project is anders.
Om U te ondersteunen in uw streven naar kwaliteit,
heeft SECO, specifiek voor de residentiële markt,
een nieuwe formule ontwikkeld. Vanuit onze ruime
ervaring hebben we een duidelijk zicht op welke de
kritische elementen zijn in uw project. De klassiekers
zijn natuurlijk de funderingen, de ondergrondse parkings, gevels, dakbekleding, … Maar ook vereisten op
het vlak van energieverbruik, maken isolatie en ventilatie tot aandachtspunten. Deze checken we via gerichte controles van studies en uitvoering onder ons
label “Technical inspection”. Met een eenvoudige
en heldere rapportering, inclusief een ter plaatse opgemaakte fotoreportage, wordt u op de hoogte gehouden van de kwaliteit van uw project. In een oogopslag,
zodat U snel kunt bijsturen.
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Bent U ontwikkelaar, dan biedt SECO U nu bovendien
de mogelijkheid om uw aandacht voor kwaliteit te
visualiseren naar uw klanten toe via het bijhorende
SECO label “Technical inspection”. Door het aanbrengen van een plaat SECO “Technical inspection”, op
het gebouw, levert U het bewijs dat U kwaliteit hoog
in het vaandel draagt en dat uw project door professionals werd geborgd.
Desgewenst biedt deze controle
de mogelijkheid uw project te
verzekeren.
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variantes, … Zelfs het lastenboek, kan, op vraag, tegen
het licht gehouden worden. Doorgaans schakelt SECO
hiervoor een team van ingenieurs experten in.
Ook voor deze opdracht van controle en advies stelt
SECO U zijn kwaliteitslabel “Technical opinion” ter
beschikking.
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Uw kwaliteitssysteem op maat met SECO.
Bent U aannemer, dan kunt U uw samenwerking met
SECO op het vlak van kwaliteit ook op een meer gestructureerde manier vorm geven. Vanuit onze activiteit van certifiëring en gebaseerd op onze expertise,
kunnen wij U advies verlenen bij het op punt zetten van
uw kwaliteitssysteem.

De tussenkomst van een externe en onafhankelijke
partij als SECO ondersteunt bovendien uw geloofwaardigheid naar uw klanten bouwheren.

Hierbij kunnen we de noden van uw organisatie of de
voor U relevante kritische punten met U in kaart brengen en de aangepaste controles in uw processen integreren. Als auditor met perfecte kennis van de bouw,
zowel processen als materialen, kunnen we een blijvende opvolging verzekeren.

Wenst U meer uitleg?
Neem gerust contact op met ons:
communications@seco.be
of T 02/2382270.
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