
Veilig
Gedegen kennis
Maatwerk
Kostenbeheersing
Betrouwbaar

Advies op maat
Wanneer u specifieke vraagstukken hebt op gebied van veiligheid, energieverbruik, 
regelgeving of esthetiek van uw liftinstallatie, denkt Lift Management Nederland 
graag met u mee. 

Aanbesteding
De aanbesteding van het (groot) onderhoud van uw liftinstallaties voeren wij 
voor u uit. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke aannemer economisch en 
kwalitatief het meest geschikt is om de werkzaamheden uit te voeren.

Projectmanagement
Projecten van reparaties en renovaties worden door ons begeleid om zo 
de planning en kwaliteit van de werkzaamheden te garanderen.  
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info@liftmn.nl
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Wij denken mee!

www.liftmn.nl



Volkomen 
onafhankelijk 
advies

Lift Management Beheer en Total Lift Scan

Lift Management Nederland (lmn) is ‘lifttussenpersoon’. Wij positioneren ons 
tussen de eigenaar van een liftinstallatie en een onderhoudsbedrijf.

Onze brede expertise in onderhoud, reparatie en renovatie van liftinstallaties 
van diverse fabricaten, brengt meerwaarde voor uw organisatie. Wij schakelen 
op elk moment met de juiste specialisten.

Lift Management Nederland waarborgt de kwaliteit en veiligheid van 
uw liftinstallaties. Altijd tegen beheersbare lage kosten. 

Neem gerust contact op voor meer informatie. 
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Lift Management Beheer 
De volledige ontzorging en kostenbeheersing van uw liftenportefeuille. 

Startinspectie: Nulmeting van installatie met focus op techniek en kwaliteit van 
het uitgevoerde onderhoud en de begroting van de kosten in de toekomst.
Aanbesteding onderhoud: Volgens lmn contract of contract klant.
Jaarlijkse onderhoudscontrole: Controle van de kwantiteit en kwaliteit van het 
uitgevoerde onderhoud.
Budgetplanning: Alle kosten van de komende jaren inzichtelijk.
Storingsanalyses: Met als doel het minimaliseren van het aantal storingen 
en hiermee het verhogen van de kwaliteit van de liftinstallatie.
Keuringsmanagement: Uw lift altijd op tijd gekeurd.
Aanbesteding groot onderhoud: Altijd reparaties en renovaties uitgevoerd door 
de economisch en kwalitatief meest geschikte aannemer.
Beoordeling offertes/contracten/facturen: Om de kosten te beheersen en de 
naleving van het contract te controleren.  
Jaarlijkse kwaliteitsinspectie.

Total Lift Scan 
Een eenmalige scan om inzichtelijk te maken hoe uw lift erbij staat. 

Onderhouds Scan: Inzichtelijk maken van kwaliteit en kosten van 
het uitgevoerde onderhoud.
Technische Scan: Hoe is de huidige technische staat van uw liftinstallatie.
Storings Scan: Wat is het storingsniveau van de liftinstallatie en hoe kan dit 
geminimaliseerd worden/blijven.
Reparatie Scan: Wat zijn de uitgevoerde reparaties, hoe zijn deze uitgevoerd 
en tegen welke kosten.
Regelgeving Scan: Voldoet de liftinstallatie aan de normen en wetgeving.
Budget Scan: Wat zijn de kosten voor de komende jaren om de liftinstallatie 
zo betrouwbaar mogelijk te laten functioneren.
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