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BEDRIJFSONROERENDGOED

Eén bedrijf
Eén afspraak
Eén contactpersoon
voor alle werkzaamheden1
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INLEIDING

In deze brochure laten wij zien wat we voor u kunnen doen. 
In principe is alles mogelijk, wij helpen u graag! 

Heeft u vragen? Bel dan met onze collega BOG, Lex Bruil.

06 - 4644 1258 of lex@objectenco.nl

Onze huidige klanten
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BEDRIJFSFOTOGRAFIE

Uw kantoor is een plek om te werken aan uw toekomst.
Uw verwelkomt er uw klanten en maakt afspraken. 

Wij brengen uw pand en ruimtes professioneel in beeld.
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3D PLATTEGRONDEN

Wij zetten NEN 2580 meetrapporten conform de BBMI om in plattegronden. 
Deze plattegronden leveren wij zowel in 2D als 3D aan.

Extra voorbeeld
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NEN 2580 MEETRAPPORTEN

Voorbeeld 
NEN 2580 Meetrapport

Meetrapporten en plattegronden kunnen 
gemaakt worden voor meerdere doelen. 

Een ding is zeker, ze verschaffen altijd inzicht.
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VERHUUR VERDEELSTAAT

“Ons team maakt voor u inzichtelijk 
hoeveel u uw huurders kunt rekenen. 
Wij meten alles professioneel op en 

zorgen voor transparantie.“
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ENERGIELABELS
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PROFESSIONELE IMPRESSIES

Verkoop uw pand(en) sneller 
dankzij onze professionele impressies. 
Zo geeft u uw klanten als het ware een 

‘kijkje‘ in de toekomst.

VOOR
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NA

Impressies kunnen volledig op maat 
gemaakt worden. Uw wensen staan centraal. 
Een oude kantoorzaal toveren wij zo om tot 
een modern en strak vormgegeven kantoor.
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VISUALISEER DE TOEKOMST

Soms moet uw object nog gebouwd worden 
en bent u op zoek naar het juiste sfeerbeeld 

om investeerders aan te trekken.

Een gepaste visualisatie of impressie kan 
doorslaggevend zijn om de juiste personen 

naar uw locatie toe te brengen.

Bij Object&co werken wij met veel 
zelfstandige professionals die, net als u, het 
belang van een goede presentatie begrijpen. 
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Wist u dat wij een foto 
eenvoudig kunnen bewerken?

Onze experts toveren een bewolkte lucht zo 
voor u om tot een stralende zon.



Inmeten op locatie   NEN 2580 meetrapporten   Fotografie   Video   Plattegronden   Brochures

VASTGOEDFOTOGRAFIE

Groningen of Maastricht?
Ruim 75 professionals door 

heel Nederland heen 
staan voor u klaar.
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Wij verkennen de markt en blijven innoveren. 
Onze kennis en ervaring zetten wij graag voor u in. 

Bijvoorbeeld om uw pand in beeld te brengen. 
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DRONE EN/OF HOOGTEFOTGRAFIE

Geen pand of klus is ons te groot of te hoog. 
Wij hebben professionele gecertificeerde drone vliegers en 

hoogtemasten om uw object(en) in beeld te brengen.
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Neem contact op met Lex Bruil 
lex@objectenco.nl // 06 - 4644 1258 

Wie wordt uw
vaste professional?

Neem contact 
met ons op!


