
ENERGIE- EN 
BOUWMANAGEMENT



Sylryk Energie- en Bouwmanagement is gespecialiseerd in advies over verduurzaming en in stand houding van

vastgoed. Wij doen dit voor bestaand vastgoed, herontwikkeling en renovatie. Deze businessunit is in 2008 ontstaan

aangezien wij steeds meer vragen kregen om onze kennis in te zetten bij onderhouds- en verduurzamingsprojecten.

We zijn dan ook een gewilde sparringpartner bij klanten die een object of portefeuille optimaal willen onderhouden en

verduurzamen.

Wat kan Sylryk
Energie- en Bouwmanagement 

voor u betekenen?

Hoe wij werken
Sylryk biedt eigenaren van gebouwen de unieke

mogelijkheid om inzicht te krijgen in de (financiële)

mogelijkheden om duurzaamheidsinvesteringen te doen.

Sylryk koppelt gegevens over onderhoud (de

MeerjarenOnderhoudsPlanning (MJOP) en de NEN 2767)

aan de gegevens over de exploitatie van vastgoed.

Hiervoor heeft Sylryk een energie- duurzaamheidscan

ontwikkeld. Deze scan is een groot succes door het

praktische inzicht dat eigenaren krijgen in mogelijke

investeringen, terugverdientijden en logische

vervangingsmomenten.

ENERGIE- EN BOUWMANAGEMENT

Kennis en personeel
Sylryk is een onafhankelijk management- en

adviesbureau. Onze core business is duurzaamheid in de

breedste zin van het woord. Sylryk is EPA-W en U

gecertificeerd. We zijn een MVO onderneming en werken

volgens het LEAN principe.

De kracht van Sylryk is het vakkundig personeel.

Hierdoor heeft ons bedrijf een hoge score in

klanttevredenheid en is Sylryk een graag geziene gast in

ons uitgebreide netwerk. Wij zijn graag bereid om onze

kennis en ervaring te delen met eigenaren, beleggers,

gebruikers, huurders en/of overheden.

Sylryk is er de afgelopen jaren in geslaagd om

duurzaamheid concreet te maken. U krijgt inzicht in de

mogelijkheden die uw pand of portefeuille biedt om

duurzaam in te investeren. Wij komen graag op basis van

onze ervaring bij u toelichten welke mogelijkheden wij

concreet voor uw situatie zien.

Onze diensten
 Advisering over duurzaam (her)ontwikkelen.

 Energie Prestatie Advies (EPA), woning en 

utiliteitsbouw.

 Berekeningen voor de energieprestatienorm van 

gebouwen (EPG).

 Advies over brandveiligheid, legionella en de 

MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP).

 Advies duurzame energieopwekking (o.a. 

zonnepanelen).

 NEN 2767 conditiemetingen, NEN 3140 elektra 

inspecties, NEN 2580 oppervlaktemetingen.

 Algemene Periodieke Keuring (APK) van woningen.

 Aankoopkeuringen voor woning- en utiliteitsbouw.

 (Revisie) Tekenwerk (B/E/W), 

vluchtwegplattegronden, calamiteitenplattegronden   

en tekeningen voor een bouwaanvraag.

 Advies bouwkostencalculatie.
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