Roessen & Roessen bedrijfsdiensten b.v.

Online dossier beschikbaar
voor deurwaarderskantoren
en woningbouwcorporaties
Roessen & Roessen bedrijfsdiensten b.v. verzorgt de totale
dienstverlening rondom het ontruimen en weer schoon opleveren
van woningen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht
van deurwaarderskantoren en woningbouwcorporaties.
De diensten van Roessen & Roessen bedrijfsdiensten b.v.:
n Woningontruiming in opdracht van gerechtsdeurwaarders
n Het schoon en “verhuur-klaar” opleveren van woningen in het mutatieproces in opdracht van
woningbouwcorporaties
n Het samen met de notaris afwikkelen van onbeheerde nalatenschappen
(ons product: “huurder overleden”) in opdracht van woningbouwcorporaties
n Opslag van inboedels na gerechtelijke ontruimingen of onbeheerde nalatenschappen
n Ontmantelen en vernietigen van hennepkwekerijen
USP’s Roessen & Roessen bedrijfsdiensten b.v.:
n ISO-gecertificeerd
n MVO-gecertificeerd (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
n Deskundige begeleiding en controle op de projecten
n Onze medewerkers zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
n Landelijke dekking
n 24/7 calamiteitenservice voor woningbouwcorporaties
n Annuleren van ontruimingen 3 uur voor uitvoering kosteloos,
daarna annuleren tegen de werkelijk gemaakte kosten
n Online dossier

MVO Prestatieladder
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Online dossier beschikbaar voor deurwaarders
kantoren en woningbouwcorporaties
Online dossier

Om bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk aan te sturen en volledig transparant te kunnen
zijn over de uiteindelijk verwerking van opdrachten heeft Roessen & Roessen voor haar
opdrachtgevers een online dossier ontwikkeld.
U kunt op onze portal, in een voor u afschermde omgeving, uw opdrachten met een complete
omschrijving aanmelden.
Deze webapplicatie bevat een bron van informatie voor u en is voorzien van een
dynamisch dashboard voor al uw lopende en afgeronde projecten.
De functionaliteit van het online dossier op een rij:
n Online inplannen en wijzigen/annuleren van opdrachten
n Online status van de opdracht volgen
n Het monitoren van onze auto’s en teams via GPS-buddy tracking informatie.
De volgende informatie is beschikbaar: aankomst locatie, aanvang werkzaamheden,
einde werkzaamheden, vertrek locatie.
n Inzage in werkelijke tijdbesteding op een project
n Inzage in werkelijk gebruikte materialen op een project
n Toegang tot het fotodossier
n Toegang tot de inventarislijsten
n Toegang tot aanvullende documenten (correspondentie met debiteuren,
proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder)
n Inzage in de status (opslag en opslagtermijn) van de inboedel
n Kosten realtime inzichtelijk
n Mogelijkheid tot koppeling aan uw eigen systeem
n Bij oplevering van de opdracht staat de factuur direct beschikbaar.
n Mogelijkheid tot rapportages op klantniveau
Wat zijn de voordelen voor uw organisatie:
n Grip op het proces, dit zowel bij het aanmelden als tijdens het verloop van de opdracht
n Zicht op de volledige opdracht (inhoudelijk en qua doorlooptijd)
n Het verklaren van uren en materialen op basis van online registratie
n Controle op het efficiënte verloop van uw opdrachten
n Goede informatievoorziening en volledige transparantie richting uw eindklant en/of debiteur
n Complete informatie t.b.v. mogelijke verhaalprocedure
n Management informatie t.b.v. uw bedrijfsvoering
n Verkleining van foutmarges

Uniek in de markt

Met deze unieke applicatie willen wij uw proces versterken en afhandeling van opdrachten
versnellen. Oftewel: uw slagvaardigheid vergroten en kosten verlagen.
Binnenkort zullen wij u benaderen voor het maken van een afspraak om de applicatie te tonen.
Met vriendelijke groet,
Martin Morauw en Eugène van Velzen
Roessen & Roessen bedrijfsdiensten b.v.
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