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LiftAssist Volledige controle over uw liftbeheer
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Verbetering betrouwbaarheid
Werken aan het vertrouwen van liftgebruikers betekent ook tijdig investeren in repara

ties en vervanging. Eurlicon helpt u de juiste beslissing te maken op het juiste moment.

Conditiebepaling
Om de conditie van een lift te bepalen, maakt Eurlicon gebruik van de NEN 2767, een 

objectieve manier om condities te bepalen. De classificatie van de liften kan op deze 

wijze eenvoudig worden geïntegreerd in de classificatie van het gehele gebouw.

Verlengen van de levensduur
Eurlicon streeft ernaar om zowel de technische als de economische levensduur van 

liften te optimaliseren. Eurlicon kiest om die reden voor het vervangen van hoofdonder

delen, in plaats van de gebruikelijke complete vervanging. Dit kan een levensduur

verlenging opleveren tot 100%, met een investering van minder dan 50% in vergelijking 

met de kosten van vervanging.

Grip
Met Eurlicon haalt u een belangrijke partner voor liftbeheer in huis die ervoor zorgt dat 

u grip krijgt en houdt op alle facetten van uw liftinstallaties.
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LiftAssist is een dienstenpakket van Eurlicon dat u assisteert bij het beheer van 

liften. Eurlicon heeft, naast uitgebreide technische kennis, ook de nodige ervaring 

in huis om samen met u een uitgebalanceerde strategische aanpak op te zetten, 

afgestemd op uw bedrijfssituatie en uw wensen. Wij helpen u bij het vinden van de 

meest efficiënte en kostenbesparende aanpak voor het liftbeheer. 

Het maken van afspraken
Basis van een goed beheer is het maken van goede afspraken met onderhouds

firma’s. Eurlicon beoordeelt de bestaande contracten en past deze eventueel zo  

aan dat de afspraken de belangen van de klant optimaal dienen.

Controle van de werkzaamheden
Een goed liftbeheer is ook gebaat bij het handhaven van gemaakte afspraken en doel

stellingen met onderhoudsfirma’s. Een nauwlettende controle van de werkzaamheden 

draagt bij aan het verbeteren van de conditie van het liftbestand.

Structurele verbetering
Centraal in onze aanpak staat onze prioriteitbepaling. Dat betekent dat wij de  

beschikbare capaciteit als eerste dáár inzetten waar de problemen het grootst 

zijn. Door de urgentste problemen uitgebreide aandacht te geven, kunnen zij ook 

daadwerkelijk afdoende verholpen worden. Deze aanpak resulteert in een proces  

van structurele en constante verbetering.

Kostenbesparing
Kostenbesparing is niet een doel op zich, maar het resultaat van efficiënt onderhoud in 

combinatie met heldere doelstellingen.

A D V I E S B U R E A U  V O O R  V E R T I C A A L  T R A N S P O R T  |  G E B O U W V E I L I G H E I D  |  K A M - Z O R G

Bestek
Bestek voor object 04.59870

3157 XH Driebergen

in het complex Zeeburg 4

aan de Jan van Zuijlenlaan 23

Uitgevoerd: ir. Koppelaar, Adviseur Eurlicon BV, 

februari 2008


