Projectreferentie
BAM Techniek
Opdrachtgever

BAM Bouw en Techniek Regio Oost

Apeldoorn

Bouwmanagement/directie

BAM Bouw en Techniek Regio Oost

Apeldoorn

Adviseur installaties

Rijkaart Elektrotechniek B.V.

Arnhem

Architect

n.v.t.

n.v.t.

Elektrotechnisch installateur

Rijkaart Elektrotechniek B.V.

Arnhem

Werktuigbouwkundig installateur

n.v.t.

n.v.t.

Bouwkundig aannemer

n.v.t.

n.v.t.

Het project in het kort
Omvang

Voor diverse relaties van BAM Bouw en Techniek Regio Oost verrichten wij
onderhoud en verlenen wij service. Dit geschiedt overeenkomstig
de afspraken van het Service Level Agreement van de BAM met haar
relatie.

Contractduur
Financieel

2013 t/m heden
Preventief onderhoud
Curatief/Correctief onderhoud

Op aanvraag
Op aanvraag

Installaties in onderhoud

Elektrotechnische installatie
Data installatie
lnbraakdetectie installatie
Geluids installatie
Toegangscontrole
Zorgsloten

Camera bewakings installatie (CCTV)
Intercom installatie
Brandmeld installatie
Bliksembeveiligings installatie
Overspanningsbeveiligings installatie
Terrein- en gevelverlichting

Bijzonderheden

Als dochteronderneming van de Koninklijke BAM Groep ontwerpen, installeren exploiteren en beheren zij technische installaties voor utiliteitsbouw,
industrie, woningbouw en infra.
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Over BAM Bouw en Techniek
Koninklijke BAM Groep is een succesvolle Europese
bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt in de
business lines Bouw en vastgoed en Infra, en op
het gebied van publiekprivate samenwerking.
De bedrijfsfilosofie van BAM is opdrachtgevers echte waarde
bieden en een hechte en langdurige relatie met hen op te
bouwen om zo tot optimale oplossingen op het gebied van
onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van de
gebouwde omgeving te komen.
Met zo’n 21.500 medewerkers brengt BAM jaarlijks
duizenden projecten tot stand.
Samenwerking
De samenwerking met BAM spitst zich met name toe op
BAM Bouw en Techniek Regio Oost te Apeldoorn.
Voor hen realiseren wij als onderaannemer één of meerdere
installatie delen veelal op het gebied van de zwakstroom
installaties. U moet dan denken aan brandmeld installaties,
inbraakdetectie installaties, data installaties, intercom
installaties, toegangscontrole.
Op deze installaties voeren wij doorgaans ook het preventief
en curatief onderhoud uit.
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