Projectreferentie
Bartiméus
Opdrachtgever

Bartiméus

Doorn

Bouwmanagement/directie

Bartiméus

Doorn

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 Bartiméus verrichten wij onderhoudswerkzaamheden voor circa 100
gebouwen, verdeeld over 3 locaties. Wij monitoren de installaties door
middel van conditie metingen. De gegevens hieruit verwerken wij in een
meer jaren onderhoud plan {MJOP). Storingsopvolgingen verrichten wij
volgens vastgestelde responsetijden.

Contractduur
Financieel

2016 t/m heden
Preventief onderhoud
Curatief/Correctief onderhoud

Installaties in onderhoud

Elektrotechnische installatie
Brandmeld installatie
Inbraakdetectie installatie
Zorgsloten
Elektrische deuren

Bijzonderheden

Op aanvraag
Op aanvraag
Terrein- en gevelverlichting
Intercom installatie
Bliksembeveiliging installatie
Overspanningsbeveiligings installatie

Bartiméus wil een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen die
slechtziend of blind zijn. Bartiméus heeft veel kennis en ervaring in het
ondersteunen van mensen met een visuele en/of bijkomende beperking.
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Projectreferentie
Stichting Bartiméus Sonneheerdt

Over Bartiméus
Stichting Bartiméus Sonneheerdt is in 1915 in Utrecht
opgericht als “Vereniging tot bevordering van christelijke
opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en
jongelieden”. In 100 jaar tijd is Bartiméus uitgegroeid tot een
expertise organisatie die mensen met een visuele beperking
ondersteunt om het leven te leiden dat zoals zij dat willen.
De professionele medewerkers van Bartiméus ondersteunen
hen hierbij. Daarbij is Bartiméus zich continue bewust van
de snelle en constante veranderingen in de samenleving.
Bartiméus staat open voor iedereen, ongeacht
levensovertuiging.

Samenwerking
Bartiméus beschikt over 3 terrein locaties; Doorn, Zeist en
Ermelo. De samenwerking van Bartiméus met Rijkaart
Elektrotechniek BV vindt op alle locaties plaats.
Voor projecten is dit vanuit Bartiméus servicebedrijf met
onze afdeling projecten. Voorafgaand aan het eerste
contractjaar voor onderhoud heeft Rijkaart Elektrotechniek
BV op alle locaties van alle gebouwen een conditie meting
gedaan van de E-installaties en de daaraan gerelateerde
installaties. Hierdoor hebben we een goed vertrekpunt
kunnen realiseren om effectief onderhoud te plegen.
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