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Rotterdam, 24 augustus 2015  

 
Breijer behaalt hoogste VGO keurmerk Vastgoedadviseur  
 
Afgelopen week behaalde het Rotterdamse Breijer Bouw en Installatie, onderdeel van 
Facilicom Services Group, het hoogste VGO keurmerk Vastgoedadviseur. Het VGO-keur 
is een certificaat voor duurzaam vastgoedonderhoud. Twee van de vier disciplines 
hebben betrekking op de buitenschil van het vastgoed (gevel en dak) en twee voor de 
binnenzijde (interieur en installatie). Alle onderdelen worden door een onafhankelijke 
auditor van KIWA Nederland getoetst. Breijer is een van de weinige bouwbedrijven die  
voor alle vier de disciplines de hoogste score behaalt en zich Vastgoedadviseur mag 
noemen. 
 

Samenwerken met een bedrijf met het VGO-keur betekent samenwerken met onderhoud- en 
renovatieadviseurs die gegarandeerd zorgen voor een goed eindresultaat. De adviseurs 
ontwikkelen een visie op onderhoud over de lange termijn, treden op als sparringpartner en 
‘ontzorgen’ de klant. Deze professionals werken verschillende duurzame lange termijn 
scenario’s uit, rekening houdend met mens en milieu. ‘Breijer Bouw en Installatie was met 
Breijer Schilders al jaren VGO-gecertificeerd voor de discipline ‘gevel’. Nu dragen wij dat 
keurmerk voor alle vier de disciplines met onze hele organisatie. Daar zijn wij bijzonder trots op,’ 
vertelt Diana Lathouwers, bedrijfsleider bij Breijer Bouw en Installatie.    
 
VGO-keur staat voor resultaatgericht samenwerken met financieel gezonde ondernemingen. 
Dat geeft zekerheid. VGO-keur kent strenge criteria maar daaraan ontleent het zijn 
meerwaarde. Het VGO-keurmerk is voor opdrachtgevers dan ook dé manier om bedrijven te 
selecteren voor vastgoedonderhoud en renovaties aan gebouwen en woningen.  
 
 
Noot voor de redactie: 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Facilicom Services Group 

Babette Sarlet, manager communicatie 
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 

Tel.: 010 - 298 1275 
Fax: 06-11393024 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 

 
Over Breijer Bouw & Installatie B.V.  
Breijer Bouw en Installatie is als all-round aannemersbedrijf gespecialiseerd in onderhoud, renovatie, verbouw en nieuwbouw van 

gebouwen. Daarnaast ontwerpt, installeert en onderhoudt Breijer klimaatinstallaties en elektrotechnische installaties. We 
coördineren het totale project tot en met de eindafwerking, vaak gebundeld als één integraal project.  
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