
‘Heeft u een 
uitdagende 
vastgoedcase? 
Wij helpen u 
verder’

AM Real Estate Development is de dienstverlener 
met oplossingen voor uw huisvestingsuitdagingen in 
commercieel vastgoed. We bieden ontwikkelmanagement 
of het nu gaat om (integraal) projectmanagement, 
ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes 
middels een advies of het volledig uit handen nemen 
van uw vastgoed(her)ontwikkelingsvraagstukken. Wij 
realiseren met onze mensen haalbare en creatieve 
oplossingen.  

Wij richten ons op de ontwikkeling van commercieel vastgoed 
en zijn actief in zowel de retail en leisure branche als de 
kantorenmarkt. Van revitalisatie van een wijkwinkelcentrum tot 
de uitbreiding in een binnenstad en van kantoorrenovatie tot 
complexe nieuwbouwprojecten. Door onze jarenlange ervaring en 
expertise in de ontwikkeling van commercieel vastgoed kennen onze 
vastgoedprofessionals het antwoord op uw vragen van morgen. 
Wij leveren ontwikkelmanagement: van haalbaarheidsadvies, 
ontwikkelen, projectmanagement tot aan de realisatie. AM RED maakt 
deel uit van BAM Bouw & Vastgoed. 

Lees meer op www.AMRED.nl



De vastgoedscan is ontwikkeld door AM RED om op een efficiënte 

wijze vastgoed (gronden en gebouwen) door te lichten op 

(verborgen) mogelijkheden. 

De vastgoedscan kan breed worden ingezet. De scan kan worden 

gebruikt bij de bepaling van een nieuwe strategie voor het 

vastgoedobject en daarbij bijvoorbeeld als opmaat naar een 

herontwikkeling. Daarnaast wordt de scan ook gebruikt bij 

vastgoedverkoop om de mogelijkheden van een object voor een 

potentiele koper inzichtelijk te maken en daarmee de waarde te 

vergroten.

De vastgoedscan kan afhankelijk van de wensen worden uitgebreid 

met diverse modules, evenals op efficiënte wijze, zoals Installatie 

Advies, Verduurzamen, Marktanalyse en Kostencalculatie.

Bijzonder van de vastgoedscan is dat deze tegen een relatief lage 

vergoeding wordt aangeboden en geheel naar de smaak van 

de opdrachtgever kan worden ingericht. Het advies geeft een 

realistisch
e blik op de mogelijkheden. Na afronding van de scan 

kan de opdrachtgever, zonder verdere verplichtingen, beslissen hoe 

verder te gaan. Desgewenst kan AM RED in samenwerking met de 

opdrachtgever het advies ten uitvoer brengen.

Wilt u meer inzicht in de mogelijkheden van uw vastgoed?

Heeft u behoefte aan out-of-the box oplossingen?

Is herontwikkelen interessant?

Wij maken het voor u inzichtelijk.
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De vastgoedscan bestaat uit drie stappen welke worden toegelicht.

Object en vastgoedmarkt

Ten eerste wordt gekeken naar de belangrijkste eigenschappen van het vastgoedobject 

en zijn vastgoedomgeving. Afhankelijk van het type object wordt gekeken naar: 

• Locatie: bestemmingsplan, kavelgrootte, bereikbaarheid, parkeren.

• Omgeving: omliggende functies, gemeentebeleid, toekomstige ontwikkelingen

• Object: leeftijd, structuur (m² BVO – BVO/GBO verhouding), plattegronden, 

plafondhoogten, vluchtroutes, duurzaamheidslabel (indien aanwezig) inschatting 

onderhoudsrisico
’s en unique selling points. 

• Financieel: boekwaarde, erfpacht, servicekosten.

• Marktanalyse: lokale vastgoedmarkt, prijzen koop-/ huurmarkt.

De informatie wordt verzameld op basis van locatiebezoek en deskresearch (openbare 

bronnen) en middels informatie van de opdrachtgever.

Scenarioanalyse

Op basis van de informatie uit de eerste stap worden drie scenario’s gekozen en 

opgesteld. De scenario’s kunnen uiteen lopen van beperkte fysieke ingrepen tot 

renovatie of herbestemming van het gebouw. De scenario’s worden op basis van 

kengetallen financieel inzichtelijk gemaakt en daarna met elkaar vergeleken. Het 

vergelijk wordt gemaakt door te kijken naar de rendement / risic
o verhouding en 

eventuele criteria van de opdrachtgever.

Advies

In de derde stap wordt de verkregen informatie gebundeld in een advies over het 

object en de mogelijke vervolgstappen. Het advies biedt een goede basis voor 

strategische beslissin
gen of kan als extra informatie helpen bij besluitvorming voor 

toekomstige gebruikers/ eigenaren. 

AANBIEDING DE VASTGOEDSCAN

Bestaand uit 3 onderdelen (Object, Scenario’S, Advies)

€3.000,- excl. BTW

Visualisatie Advies

In samenwerking met onze eigen 

conceptontwikkelaars worden de 

adviezen van de Vastgoedscan 

gevisualiseerd. Dit onderdeel is gewenst 

wanneer een object na aanpassingen 

mogelijkheden heeft. Veel gebruikers 

en/of geïnteresseerden zien niet 

direct de potentiële mogelijkheden 

van een pand in slechte staat. Een 

goede tekening die deze potentie 

visueel maakt kan deze partijen over 

de streep trekken. Daarnaast kan dit 

onderdeel altijd aangeboden worden 

indien er vraag is naar een slimme 

ontwerpoplossing of wanneer een advies 

verder uitgewerkt dient te worden. Het 

eindproduct van het Visualisatie Advies 

is een eerste visualisatie, bestaand uit 

ontwerpschetsen en/of plattegronden. 

Installatie Advies

In samenwerking met een 

installatieadviseur wordt een opname 

gedaan van de installaties van het 

object. Het doel van deze opname is het 

in kaart brengen van de technische en 

economische staat van de installaties, 

structuur, capaciteit en indien van 

toepassing achterstallig onderhoud. 

De staat en opbouw van de installaties 

kan een belangrijke impact hebben 

op de haalbaarheid van verschillende 

scenario’s. De eigenschappen van de 

installaties bepalen mede de verhuur- 

en verkoopbaarheid. Het eindproduct 

van het Installatie Advies is een compact 

rapport van de bestaande situatie van de 

installaties in het gebouw en een advies 

welke mogelijkheden de bestaande 

installaties bieden.

Kostencalculatie

Noodzakelijk voor de Kostencalculatie is het doorlopen van het Visualisatie Advies en het 

Installatie Advies. De Kostencalculatie heeft tot doel gedetailleerder in te zoomen op de 

kostenkant van het gekozen scenario. In de Vastgoedscan zijn uitspraken gebaseerd op 

globale kengetallen van kosten en opbrengsten. De kostenspecialisten van AM RED werken 

het concept verder uit in een calculatie. Hierbij wordt inzicht geboden in de belangrijkste 

kostendragers: onderbouw, skelet, gevel, afwerkingsniveau, installaties. Voor dit laatste 

deel vindt afstemming plaats met de installatie adviseur. Het eindproduct van dit advies 

is een Kostencalculatie van één scenario.

Marktanalyse

In samenwerking met een erkende 

makelaar wordt de potentie van de 

scenario’s uit de Vastgoedscan besproken 

en gewaardeerd. Dit onderdeel brengt 

nauwkeuriger de marktwaarde van de 

adviezen in beeld. Er wordt gebruik 

gemaakt van de meest recente (niet 

openbare) marktgegevens . Het 

eindproduct van de Marktanalyse is een 

waardebepaling van het geadviseerde 

concept. 

Verduurzamen

In samenwerking met energie experts 

worden de mogelijkheden onderzocht 

om een object te verduurzamen. Dit 

onderdeel geeft advies en inzicht in 

de verschillende effecten variërend 

van kleine aanpassingen tot grote 

veranderingen. Het advies start met een 

nulmeting, vanuit deze basis worden 

de potentiële verbeterpunten op het 

gebied van duurzaamheid beschreven. 

Afhankelijk van de casus wordt gekozen 

voor een concreet voorstel met snelle 

verbeterpunten of een advies voor 

grote veranderingen van het totale 

duurzaamheidspakket. Het eindproduct 

van het Advies Verduurzamen is een 

compact rapport met een nulmeting 

met verduurzamingsvoorstellen en 

waar mogelijk wordt de invloed op het 

energielabel inzichtelijk gemaakt. 

AANBIEDING 

VISUALISATIE ADVIES 

€2.000,- excl. BTW

AANBIEDING 

INSTALLATIE ADVIES 

€2.000,- excl. BTW

AANBIEDING 

MARKTANALYSE

€1.500,- excl. BTW

AANBIEDING 

VERDUURZAMEN 

€2.000,- excl. BTW

AANBIEDING 

KOSTENCALCULATIE 

€2.500,- excl. BTW

DE VASTGOEDSCAN

OPTIONEEL

√

√

√

‘Wij realiseren
met onze
mensen
haalbare en
creatieve
oplossingen’

‘Ervaring en 
expertise als 
antwoord op 
uw vragen van 
morgen’

Commercieel vastgoed ontwikkeling

AM RED is in staat om ambitieuze visies te vertalen in haalbare 
business cases, of het nu gaat om duurzame en inspirerende  
werkomgevingen of om sfeervolle winkelgebieden. AM RED ontwikkelt 
projecten niet alleen in opdracht van klanten maar ook deels voor 
eigen rekening en risico. Onze creatieve aanpak wordt gevoed door 
een extensieve ervaring met complexe projecten. 

Capgemini, Utrecht

De Voorwaarts, Apeldoorn

Winkelcentrum Kerkelanden, 
Hilversum

Integraal project- & procesmanagement

Binnen integraal project- en procesmanagement zijn wij klantgericht. 
We doen ons gewone werk ongewoon goed en maken onze belofte 
waar om projecten binnen planning en budget te realiseren. 
We beschikken over eigen specialistische kennis, maken gebruik 
van beschikbare tools en leveren toegevoegde waarde voor een 
scherpe prijs. Daarnaast betrekken wij de juiste specialistische 
samenwerkingspartners om tot oplossingen te komen. 

De Vastgoedscan

De Vastgoedscan is ontwikkeld door AM RED om op een efficiënte 
wijze vastgoed (gronden én gebouwen) door te lichten op (verborgen) 
mogelijkheden. De scan kan worden gebruikt bij de bepaling van een 
nieuwe strategie voor het vastgoedobject, bijvoorbeeld als opmaat 
naar een herontwikkeling. De Vastgoedscan kan afhankelijk van de 
wensen worden uitgebreid met diverse modules, zoals Installatie Advies, 
Verduurzamen, Marktanalyse en Kostencalculatie. Na afronding van de 
scan kan de opdrachtgever, zonder verdere verplichtingen, beslissen hoe 
verder te gaan.

FrieslandCampina, Amersfoort

Nieuw Fries Museum, Leeuwarden DeLaMar, Amsterdam



Wat kunnen wij voor u doen, wij:

• Ontzorgen u, dit gaat verder dan het ‘stapelen van stenen’. 

• Initiëren en leveren toegevoegde waarde. 

• Creëren identiteit, exposure en een optimale leefomgeving met 

belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. 

• Realiseren maatwerkoplossingen en zorgen voor een goedlopend 

proces door een continue, intensieve en transparante samenwerking.
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