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Beheer en onderhoud 
van uw assets
perfect geregeld



ISO 55000
De ISO 55000-serie voor assetmanagement biedt handvatten voor het duurzaam en 
kosteneffectief beheren van assets. Zo houdt u uw Total Cost of Ownership (TCO) zo 
laag mogelijk, maar wel tegen acceptabele risico’s. Voordelen van werken volgens 
de ISO 55000 zijn:

•  Optimale balans tussen risico’s, kosten en kwaliteit van prestaties
•	 	Verhoogde	efficiency	&	effectiviteit
•  Verbetering van rendement op investeringen

Wij zetten onze specialistische kennis en ervaring op het gebied van de ISO 
55000-serie graag in voor uw assetmanagement.

Hoe we u daarbij helpen
Efficiënt	en	toekomstbestendig	assetmanagement,	dat	is	het	doel.	Wij	
kunnen u niet alleen voorzien van advies, maar kunnen ook de nodige 
inspecties en verantwoordelijkheden voor onze rekening nemen zoals:

•	 Inrichten	&	plannen	van	assetmanagement
• Advies over assetmanagement
• Inrichten van beheersoftware
• Instandhoudingsadvies 
• NEN2767 Conditiemetingen
• Duikinspecties 
• Gericht technische inspecties
• Nadere onderzoeken

Assetmanagement
Instandhouding
van uw assets
Als beheerder of assetmanager zet u zich dagelijks in voor optimale 
instandhouding van uw object of areaal. Dit vraagt om een vakkundige 
aanpak. Door processen en werkzaamheden te structureren op basis 
van beschikbare data, draagt u zorg voor optimaal beheer van uw 
object. A-Quin kan u hierbij ondersteunen.



Kennismaken?
Leg uw vraagstuk voor aan onze specialisten. 
Samen vinden we uw ideale oplossing!

Maak een afspraak 
Neem contact op met onze specialisten via: 
info@a-quin.nl
0184 – 41 07 12

Waarom u kiest voor A-Quin
Als onafhankelijk inspectie- en adviesbureau, 
zetten we ons al meer dan 10 jaar in om 
Nederland veiliger te maken en te houden. Dat 
doen we met een team van ruim 15 uitstekend 
opgeleide en ervaren specialisten. Wanneer 
u kiest voor A-Quin, dan kunt u rekenen op het 
volgende: 

•  Specialistische kennis op het gebied van 
ISO 55000 

•  Specialistische kennis op het gebied van 
bewegende kunstwerken

•  We werken echt met u samen
•  We maken heldere afspraken waar u ons 

aan mag houden
•  We zijn en blijven volledig onafhankelijk

Lees meer over onze beloften op:
a-quin.nl/over-ons

A-Quin: Inspecties en advies voor 
optimaal beheer en onderhoud.
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