PERSBERICHT
Merin verlengt samenwerking met Kloet Onderhoud
Merin heeft de exclusieve samenwerking met Kloet Onderhoud met 1,5 jaar verlengd voor het
planmatig gevelonderhoud en 24/7 bouwkundige dienstverlening van haar Haagse en
Rotterdamse portefeuille. Kloet dankt de verlenging aan de goede resultaten op het gebied
van kwaliteit en huurdertevredenheid over de uitvoering.
‘’Wij hebben de ambitie om het meest klantvriendelijke vastgoedbedrijf van Nederland te zijn.
Goed onderhoud is daarbij een cruciale factor. Merin stuurt niet alleen op technische kwaliteit,
maar ook op de tevredenheid van haar huurders over de uitvoering. Via de NPS (Net Promotor
Score) worden deze resultaten gemeten. Kloet scoort hoog op beide fronten omdat zij onze
organisatie en onze cliënten betrekken bij het onderhoud en zo goed weten in te spelen op de
wensen en behoeften ’’, aldus Jelle Bader, Property Manager bij Merin.
Duurzaamheid
Het doel van Merin is het creëren van plekken waar mensen graag naartoe gaan. Plekken waar
ze gelukkig, gezond en succesvol kunnen zijn. Het ondernemende managementteam neemt
hierin de volledige verantwoordelijkheid voor alle klanten en gebouwen, ook op het gebied van
duurzaamheid. Alle Property Managers zijn getraind BREAAM deskundigen en alle business
plannen worden beoordeeld op de verbetering van de duurzaamheid van een gebouw. Ook
hierin sluit Kloet Onderhoud, bij wie verantwoord en duurzaam ondernemen altijd een integraal
onderdeel van het DNA is geweest, goed aan op de ambities van de organisatie.
Over Merin
Merin verhuurt kantoor- en bedrijfsruimte in 175 eigen gebouwen in heel Nederland en heeft
vijf eigen kantoren in Amsterdam, Apeldoorn, Capelle aan den IJssel, Eindhoven en
Zoetermeer. Het bedrijf neemt zelf het beheer van de gebouwen op zich en koopt
servicediensten zoals schoonmaak, afvalinzameling, glasbewassing, groenonderhoud en
brandpreventiemiddelen centraal in. Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. Op de
website van Merin www.merin.nl is hierover meer informatie te vinden.
Over Kloet Onderhoud
Kloet Onderhoud is een onafhankelijk dienstverlener in de vastgoedonderhoudsector. Met 100
medewerkers in vaste dienst onderhoudt het bedrijf vastgoed voor zakelijke vastgoedbezitters
zoals beleggers, zorg- en onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en overheden. Kloet
Onderhoud wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de lange termijn aantrekkingskracht,
gebruiksvriendelijkheid en duurzame kwaliteit van gebouwen en kiest daarbij bewust voor
veilige en maatschappelijk verantwoorde werkwijzen. Met een specialisme in het
resultaatgericht onderhouden van vastgoed en 93 jaar historie, is het bedrijf één van de grotere
onderhoudsbedrijven in Nederland.
Naast de bouwkundige disciplines zoals schilderwerk, glaszetten en timmerwerk, biedt Kloet
haar opdrachtgevers een multidisciplinaire 24/7 servicedienst voor allerhande storingen en
integrale projectinrichting. Daarnaast levert Kloet diverse adviesdiensten op het gebied van

MJOB’s, ontwerp, renovaties, duurzaamheid etc. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever
en die specifieke aspecten die een project met zich mee brengt, levert Kloet
maatwerkoplossingen voor iedere vastgoedportefeuille passend bij de wensen van de klant en
haar gebruikers.
Voor meer informatie over Kloet zie www.kloetonderhoud.nl
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