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Besparen op onderhoudscontracten en 

prestatiecontracten 

Inleiding 
Uit onderzoek blijkt dat schijnbaar gelijkwaardige onderhoudscontracten inhoudelijk grote verschillen 
vertonen. Prijs, onderhoudsfrequentie en kwaliteit van onderhoud blijken voor identieke situaties af te 
wijken. Wij nodigen u dan ook uit om deel te nemen aan onze workshop waarin vele aspecten van een 
onderhoudscontract worden behandeld. Uw inhoudelijke kennis wordt opgebouwd, waardoor u bij 
contractonderhandelingen beslagen ten ijs komt. 
 
Onderwerpen 
Tijdens de workshop worden de financieel, technisch en juridisch inhoudelijke aspecten van het 
onderhoudscontract behandeld. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan aspecten als:  

• Welke werkzaamheden wel/niet uitbesteden; 

• De gewenste contractvorm (inspanning- of prestatiecontract); 

• De keuze van de onderhoudsfirma; 

• Sturen op de geleverde kwaliteit door de onderhoudsfirma. 
 
Voor het juridische aspect wordt door WHC een ervaren jurist als gastspreker uitgenodigd. Daarnaast 
wordt een gastspreker uit het bedrijfsleven uitgenodigd om zijn ervaring met onderhoudscontracten toe te 
lichten. 
 
Resultaat 
Aan het einde van de middag heeft u inzicht in de verschillende contractvormen en welke contractvorm 
het beste bij uw organisatie past. Daarnaast heeft u inzicht in de omvang en inhoud van een 
prestatiecontract én bent u op de hoogte van de stappen die moeten worden doorlopen bij een wijziging 
van contract(partij). 
 
Voor wie 
Deze workshop is bedoeld voor facilitair en technisch managers, medewerkers bedrijfsbureau en 
medewerkers van de afdeling Inkoop. 
 
Tijdsduur 
1 dagdeel van 13.30 – 17.00 uur. 
 
Cursusmateriaal 
Het cursusmateriaal bestaat uit een hand-out van de presentatie. 
 
Locatie 
De workshop wordt gegeven op kantoor bij WHC: Europalaan 12C te ‘s-Hertogenbosch. 
Op verzoek is het ook mogelijk de workshop in-company te verzorgen. Hierbij geldt een deelname van 
minimaal 4 personen. 

Kosten 
De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen € 249,- p.p. exclusief BTW. 
Bij niet tijdig afmelden (minimaal 2 weken van tevoren) zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te 
brengen. 
 
Deelname 
Voor aanmelding kunt u ons mailen (info@whc-advies.nl) of bellen (073 – 6412722). 
Alle informatie over data en tijden staat vermeld op onze website www.whc-advies.nl. 
 


