
Heeft  u  een onroerend goed aan de Costa de sol 
(regio Malaga) en bent u op zoek naar Mensen die  besCHikbaar 

en betrouwbaar z ijn oM Het  beHeer van uw onroerend 
goed te  organiseren?

wilt  u  de garant ie  van een woning die  alt ijd sCHoon 
en goed onderHouden is?

kluswerken en je  bent er n iet?

wilt  u  uw woning verHuren?

De SDW Conciërgeservice is de oplossing om u te begeleiden en te waken over uw eigendom tijdens uw afwezigheid.
wij staan   tot uw besCHikk ing oM u Het  Hele  jaar door 

voor uw aCCoMModatie  te  zorgen alsof Het  de onze is .
wij  z ijn eCHte persoonlijke ass istenten en b ieden u een breed 

sCala aan gepersonaliseerde diensten:
➜  beheer van secundaire woningen
➜  onderhoudwerken / onderhoud / werken / renovatie beheer
➜  verhuurbeheer
➜  evenementenorganisatie
➜  binnen- en buitendecoratieservice
➜  ….

CONCIERGE-
SERVICE

c o n c i e r g e r i e

No limits services



Wij kunnen ook
  uw eerste boodschappen doen
  ontvang uw leveringen en post
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beHeer van uw 
vakant iewoning

Jij wil
  uw accommodatie voor uw 
aankomst klaarmaken en stand-by 
zetten bij vertrek

  beheer van administratieve 
formaliteiten

  beheer van leveranciersfacturen
  beheer van uw stakeholders 
(ambachtslieden of anderen)

  tussenkomst bij schade



onderHoud
onderHoudwerken
werken beHeer

Onderhoudsdienst
  woningopening en ventilatie
  poetswerken
  bed voorbereidingen
  vuile was beheer
  ramen wassen
  exterieur onderhoud

  •  schoonmaak, installatie 
en opslag van tuin-
zwembadmeubilair

  •  schoonmaken van terrassen
  •  maaien
  •  haag snoei
  •  snoeien, wieden
  •  planten water geven

  zwembad onderhoud
  •  inbedrijfstelling/overwintering
  •  onderhoudsbezoek
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beHeer en opvolging 
van renovaties  en 
werken

  beheer van toegang tot uw 
eigendom
  tussenkomst als tussenpersoon
  zoeken naar ambachtslieden en 
offertes aanvragen
  opvolging van de werken en 
rapportering met foto-ondersteuning

onderHoudswerk-
zaaMHeden

  het controleren van de juiste werking 
van de apparaten

  •  inbedrijfstelling en 
uitschakeling van elektrische 
apparatuur (verwarming, 
elektriciteit, airconditioning, 
boiler, koelkast, enz.)

  kluswerken
  kleine herstellingen
  geplande onderhoudswerken
  schildererwerken
  verhuizen
  meubelmontage
  decoratie

De SDW Conciërgeservice is de oplossing om u te begeleiden en te waken over uw eigendom tijdens uw afwezigheid.
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verHuurbeHeer

  foto’s maken van de woning 
zodat deze wordt gemarkeerd op 
verhuursites
  beheer van advertenties, e-mail en 
telefoonrelaties
  organisatie van uw verhuurkalender
  beheer van huurcontracten 
(inkomende en uitgaande 
inventaris)
  vervoer en receptie voor uw gasten
  bewaking en sleutelbeheer
  voorbereiding van de 
accommodatie (ventilatie, 
opstarten van apparatuur, installatie 
van meubilair, beddengoed, 
keuken, badkamer)
  gepersonaliseerde ontvangst van 
huurders met welkomstmanden
  vertrek/aankomst schoonmaak
  informatie over hoe de 
accommodatie werkt
  uitchecken van huurders met 
controle van accommodatie 
en verbruik (gas, elektriciteit, 
watermeter)
  hulp aan huurders
  beoordeling van het verblijf bij de 
huurders

De SDW Conciërgeservice is de oplossing om u te begeleiden en te waken over uw eigendom tijdens uw afwezigheid.



denis wullaert +32 (0)475 38 29 89

séverine lebrun +32 (0)477 55 17 51

www.sdw-projects.com

info@sdw-projects.com

c o n c i e r g e r i e

No limits services


