
VASTGOED, een belangrijk bedrijfsmiddel voor vrijwel 
alle overheden, maatschappelijke organisaties en on-
dernemingen. De kansen en bedreigingen maken het 
beheren & exploiteren van vastgoed dynamisch waar-
door u iedere dag te maken kunt krijgen met vragen 
aangaande dit onderwerp. U heeft met het abonne-
ment de kennis in huis om deze vragen adequaat te 
beantwoorden. Deze kennis komt voort uit jarenlange 
ervaring binnen vastgoed met zowel maatschappelijke 
als commerciële organisaties. 

\ 

 

Wanneer is een CORPORATE © Abonnement iets voor u? 
 
 U bent eigenaar van of werkzaam bij een overheid, maat-

schappelijke organisatie of onderneming. 
 
 U heeft regelmatig de behoefte om snel  vastgoed-  
 vraagstukken te kunnen beantwoorden. 
 
 U staat voor een dilemma bij koop of huur van vastgoed. 
 
 U heeft een probleem met de exploitatie van uw vastgoed. 
 
 U heeft weinig inzicht in uw vastgoedgegevens. 
 
 U heeft een probleem bij het opstellen van een  
 vastgoedcontract . 
 
 U heeft een conflict met eigenaar, verhuurder  
 of gebruiker van het vastgoed. 
 

CORPORATE © Abonnement 

 

 

CORPORATE © Abonnement 
voor slechts €395,00 per jaar 
 

1. Telefonisch advies omtrent vastgoed 
vraagstukken op gebied van: 
 

* Vastgoed contracten 
 

* Aan- en verkoop van vastgoed 
 

* Vastgoed exploitaties 
 

* Multifunctionele accommodaties 
(MFA-MFC) 

 

* Portefeuillemanagement 
 

* Strategisch vastgoedbeleid 
 

* Portefeuille analyses 
 

* Zorg & vastgoed 
 

* Organisatie & vastgoed 
 

 

2. Standaard 10% korting op basista-

rief* CORPORATE © Real Estate Ma-
nagement. 
 
3. U ontvangt introductie memo  
Vastgoed & BTW. 
 
4. Advies aangaande relevante be-
schikbare literatuur. 
 
5. Jaarlijks overzicht landelijke rende-
menten binnen de maatschappelijke 
en commerciële vastgoedmarkt. 
 
 

Wilt u zich aanmelden voor het CORPORATE © Abonnement ? Mail uw 
gegevens dan naar info@corporateREM.nl of retourneer het antwoord-
formulier naar het aangegeven postadres.   U kunt ons eveneens berei-
ken op 06-022995312, voor meer informatie.  
 

www.corporateREM.nl 
 
 

* Op aanvraag 

 
 
 
 
 
 
Postadres:   Postbus 1144 
   7801 BC Emmen 
 

Bezoekadres: Schaapstreek 19 
   7841 BR Sleen 
 

T 06-22995312   -   E info@corporateREM.nl 
 
 



            

  Voorwaarden CORPORATE © Abonnement:       

    * De abonnementsduur bedraagt één jaar. Het abonnement kent GEEN stilzwijgende verlenging.   

    * De abonnementsperiode vangt aan na ontvangst van de betaling van het abonnementsgeld.    

    
* Het abonnement geldt per rechtspersoon. Een moedermaatschappij kan bijvoorbeeld voor haar vier werk-
maatschappijen niet met één abonnement volstaan.    

    * Het abonnement geeft recht op maximaal 12 advies uren  per abonnementsjaar.    

    
* Het advies wordt waar mogelijk direct gegeven, maar zal in het uiterste geval maximaal 7 dagen na het aan-
voeren van een vastgoedvraag beantwoord worden.    

    * Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.    

    
* De algemene voorwaarden van CORPORATE  © Real Estate Management zijn op het abonnement van toe-
passing en zijn te vinden op www.corporateREM.nl.    

            

  
Antwoordformulier 

      

            

    ORGANISATIE       

            

            

    DHR./MEVR.                                          

            

            

    STRAATNAAM       

            

            

    POSTCODE                                      PLAATS       

            

            

    TELEFOONNUMMER       

            

            

    E-MAILADRES       

            

            

    U KUNT MIJ HET BESTE BEREIKEN OP DE VOLGENDE DAG(EN)       

            

            

    Postadres:   Postbus 1144, 7801 BC Emmen       

    CORPORATE © Real Estate Management       

            


