VEDLIGEHOLDELSESPLAN
SCHØDT’s Vedligeholdelsesplan kan spare jer for store udgifter til renovering, fordi I får et samlet overblik over
ejendommens tilstand og budget. Bestil et gratis og uforpligtende tilbud på www.vedligeholdelsesplan.dk.
Vedligeholdelsesplanerne fra SCHØDT er samtidig tilgængelige og dynamiske i onlinesystemet MinEjendom.

MINLEJLIGHED.COM
VEDLIGEHOLDELSESPLAN
Vedligeholdelsesplanen bliver udformet som en rapport, der giver jer et systematisk overblik over bygningens samlede tilstand.
Rapporten indeholder en plan for den mest optimale prioritering af vedligeholdelsesopgaverne for de næste 10 år.
Det centrale mål er at gøre bygningsvedligeholdelse til en gennemskuelig proces, der giver et klart overblik over økonomiske og tidsmæssige
omkostninger - og spare dyre reparationer, der kan undgås ved hjælp af passende og påkrævet vedligehold.
HVAD INDEHOLDER EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN?
Indholdet i en Vedligeholdelsesplan bliver baseret på en konkret byggeteknisk undersøgelse af ejendommens aktuelle vedligeholdelsestilstand
med grundig skades- og bygningsregistrering.
Den færdige Vedligeholdelsesplan indeholder en 10-årig oversigt, hvor vedligeholdelsesarbejdet er prioriteret i den rigtige rækkefølge, og hvor
budgettet tydeligt fremgår. Det giver jer et klart overblik over ejendommens tilstandsvurdering. Planen indeholder:
• Tilstandsvurdering
• Fordeling af vedligeholdelsesudgifterne
• Budget for renoveringsarbejder
• Drifts- og vedligeholdelsesrutiner
• Adgang til MinEjendom - SCHØDT’s onlinesystem www.minejendom.dk

HVILKE FORDELE GIVER EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN?
En Vedligeholdelsesplan fra SCHØDT giver jer en række væsentlige fordele. Med planen bliver det lettere at prioritere indsatsen og danne sig et
overblik over vedligeholdelsesopgaverne, fordi rapporten strukturerer både de praktiske og administrative elementer ved bygningsvedligeholdelse.
Samtidig giver Vedligeholdelsesplanen ofte et økonomisk afkast på længere sigt, da det typisk er billigere at vedligeholde sin ejendom i tide end
at betale for dyre reparationer. Vedligeholdelsesplanen giver desuden adgang til MinEjendom - vores online portal, hvor ejendommens data bliver
opkoblet, så jeres stamdata, budgetter, tilbud, byggesager, korrespondance m.m. altid er tilgængelig online og tillader en simpel og effektiv
administration af jeres ejendoms vedligehold.
Læs mere, og bestil et gratis og uforpligtende tilbud på en Vedligeholdelsesplan til jeres ejendom på www.vedligeholdelsesplan.dk.
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