
ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.



“Door een geïntegreerde aanpak van commercieel 
beheer, technisch beheer en volledige administratieve 
ondersteuning realiseren we waardebehoud en 
-vermeerdering en verkooppotentie.”
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Alles in huis. Geen zorgen.
ARRA Management heeft een eigen wijze van 
vastgoedbeheer. Vanuit een passend concept geven 
we invulling aan diverse vastgoedprojecten en nemen 
daarbij alle beheertaken uit handen. We hebben de 
mensen in huis met de ruimste ervaring in intensief 
beheer van nieuw en bestaand vastgoed.

Een bedrijfsverzamelgebouw, een winkelcentrum of 
een bedrijventerrein? Wij zorgen voor een gedegen 
technisch, administratief en commercieel beheer van uw 
vastgoed(portefeuille). Een pakket aanvullende diensten 
completeert onze dienstverlening.

Onze conceptuele benadering resulteert ineen optimaal rendement van uw vastgoed.

VOLLEDIGE ONTZORGING 
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Vastgoedprojecten

Aachen Arkaden 
 Energy Business Park Arnhems Buiten  
Hofclub in Woerden
 Hotel Montfoort
Trade Mart Langenhagen
ZEP Middelburg

TROTSE BEHEERDER
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WAT DOEN WE?

Wat doen we?
Het succes van vastgoedbeheer wordt in grote mate 
bepaald door een constructieve samenwerking tussen 
alle partijen: eigenaar, beheerder en gebruiker. 
Dit betekent een intensief contact, een nauwe 
samenwerking en structureel overleg.

Intensief beheer van vastgoed
Vastgoed draait om mensen. Mensen die er werken 
of wonen, mensen die zorgen dat het project 
functioneert. Om tot een rendabele exploitatie van een 
vastgoedproject te komen, moet tegenwoordig meer dan 
vroeger actief werk gemaakt worden van het beheren en 
marketen van een project.

De tijd dat een project zichzelf verkocht is definitief 
voorbij. Het draait tegenwoordig om zeer dichte 
betrokkenheid bij de gebruikers, precies weten wat 
zij willen en wat hun behoefte is. Uitvoering van een 
uitgekiende strategie om de positie van een project 
te behouden en waar mogelijk te versterken. ARRA 
Management is specialist in dit intensieve beheer.

Alles in huis. Geen zorgen.

Samen succesvol zijn en blijven, dat is ons doel!
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WAT DOEN WE?

Interim management
Iedere organisatie is in beweging. Dat betekent dat er 
op ieder moment behoefte kan ontstaan aan aanvulling, 
ondersteuning of vervanging van het bestand aan 
medewerkers of functionarissen. ARRA Management 
heeft ervaren medewerkers die op basis van hun 
jarenlange ervaring en specifieke vaardigheden kunnen 
worden ingezet op verschillende posten. Of het nu een 
vakspecialist betreft, bijvoorbeeld een bouwkundige, 
een jurist of een verhuurspecialist, een administratieve 
duizendpoot of een statutair bestuurder voor een 
rechtspersoon, wij kunnen in iedere behoefte voorzien.

Alles in huis. Geen zorgen.

Concepting
Soms geraken gebouwen op een dood spoor. Dan moet 
er een beleid gezocht en gevonden worden dat breekt 
met de oude situatie. Nieuw leven wordt ingeblazen. 
Met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijke 
draaiing creëren. Op basis van inspiratie en vernieuwing 
een nieuw momentum geven aan een bestaand object.

Alles in huis. Geen zorgen.
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WAT DOEN WE?

Projectontwikkeling en 
bouwmanagement
Ieder gebouw of iedere huisvesting, groot of klein, moet 
vroeg of laat aangepakt worden. Het kan gaan om 
een kleine renovatie om het object op te frissen, met 
relatief lage investering, of om een algehele sloop en 
nieuwbouw van een complex.

Dat vraagt om projectontwikkeling en bouwmanagement 
met daadkracht en altijd met het oog op de voor de 
opdrachtgever belangrijke criteria: tijd, geld en kwaliteit. 
ARRA Management heeft ervaren bouwkundigen en 
procesmanagers in huis voor het efficiënt leiden en 
richten van een bouwopgave.

Alles in huis. Geen zorgen.

Exploitatie kantoren- en 
vergadercentra
Een kantoor is zoveel waard als de mensen die 
erin werken. ARRA Management heeft bijzondere 
ervaring en expertise opgebouwd in het opzetten en 
succesvol exploiteren van flexibele kantoorhuisvesting 
en vergadercentra. Door de combinatie van actieve 
thematisering en de warme gastvrijheid die de 
gebruikers toestraalt, hebben wij al diverse succesvolle 
centra opgezet waar de gebruikers in een inspirerende 
en bruisende werkomgeving verder kunnen groeien.

Alles in huis. Geen zorgen.
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WIE ZIJN WE?

Wie zijn we?
Vanuit ons streven de beste te zijn in wat we doen, 
creëren we meerwaarde voor onze opdrachtgevers. 
Onze kracht ligt in de combinatie van uitgebreide 
technische kennis, aangevuld met brede commerciële 
en ruime administratieve ervaring. Voor iedere dienst 
beschikken wij over specialisten. Het beheer krijgt een 
gezicht.

Vastgoedbeheer vraagt om een persoonlijke

benadering, maatwerk, inzet en betrokkenheid

en bovenal een ‘no nonsense’ werkwijze.

Of het nu alleen om het administratief beheer gaat,of ook om technisch -en commercieel beheer, wij zorgen voor een totaaloplossing afgestemd op despecifieke wensen en behoeften.
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ARRA Management

Bezoekadres
Zaagmolenlaan 4 
3447 GS WOERDEN

Postadres
Postbus 185
3417 ZK MONTFOORT

Tel. +31(0)85 210 44 01
info@arramanagement.nl
www.arramanagement.nl
@ARRAmanagement

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn?Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord!


