
Interesse?
Voor het maken van een vrijblijvende afspraak en/of verdere 
informatie kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact 
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Het Gangboord 13 Postbus 108  
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Waarom zorgvuldig handelen? 
De maatschappij verandert in een hoog  tempo. De “claimcultuur” 
neemt toe, betrokken partijen bij bouw- en infra projecten komen 
daar dagelijks steeds nadrukkelijker mee in aanraking.

De bebouwingsdichtheid neemt jaarlijks toe, en er worden meer 
juridische eisen door gemeenten en verzekeringsmaatschappijen 
gesteld aan opdrachtgevers.

Deze toenemende complexiteit zorgt o.a. voor: 
•	 uiteenlopende en zwaarwegende belangen; 
•	 toename van risicovolle gevolgen voor de directe omgeving.

Dit vraagt om een zorgvuldige benadering en aanpak bij de  
uitvoering van ingrijpende bouw- en infra werkzaamheden in de 
nabijheid van belendende bebouwing. 

Waarom bouwkundige opnames?
 
Een zorgvuldige benadering begint bij een goed beeld van de 
nul-situatie. Ook de rechtspraak laat blijken dat zowel over-
heidsinstanties als uitvoerende partijen voldoende maatre-
gelen moeten treffen om (bouwkundige) schade te voorkomen.  
Verzekeringsmaatschappijen eisen dit ook vaak.
 
Een	bouwkundige	opname	is	een	specifieke	inventarisatie	van	de	
conditie van omliggende gebouwen. Deze resultaten vormen sa-
men met het vooronderzoek het uitgangspunt voor het inschatten 
van de risico’s, het bepalen van de meest optimale werkwijze en de 
afwikkeling van eventuele schade(s).

U minimaliseert: 
•	 onduidelijkheden over de bouwkundige staat van  

belendende gebouwen;
•	 aansprakelijkheidsdiscussies;
•	 langdurige juridische trajecten;
•	 onterechte schadeclaims;
•	 negatieve publiciteit van betrokken partijen.

 

“Bouw- en infra activiteiten kunnen 
schade veroorzaken aan belendend 
vastgoed.”
Voorbeelden van risicovolle werkzaamheden zijn:
•	 grond- en heiwerken;
•	 aantrillen van zandlagen;
•	 intrillen van (dam)wanden;
•	 vervangen van lekke riolering;
•	 sloop- en saneringswerkzaamheden;
•	 verlaging plaatselijke grondwaterstand. 
 
Waarom Prosperus Expertise? 
Prosperus Expertise onderscheidt zich in:
•	 zorgvuldigheid;
•	 nauwkeurigheid;
•	 flexibiliteit;
•	 opleidingsniveau;
•	 concurrerende prijs.

Om bij te blijven in het vakgebied is voortdurende scholing  
noodzakelijk. Door de sterke inzet op permanente educatie  
zorgt Prosperus Expertise ervoor dat zij haar dienstverlening  
op een kwalitatief hoogwaardig niveau kan houden.
 


