Woning- en
bedrijfsmakelaardij

Vastgoedbeheer
FRIS is een van de grotere zelfstandige beheerders voor vastgoed in
Nederland. Wij werken voor particuliere en institutionele beleggers,
uit zowel Nederland als het buitenland. Onze relaties hebben de keuze
uit een breed ontzorgend dienstenpakket op strategisch, tactisch en
operationeel niveau. Wij ontzorgen op het gebied van administratief,
technisch, commercieel en hospitality vastgoedbeheer.
Innovatief
Met behulp van innovatieve systemen zoals Yardi Voyager, REMS,
Eyemove en de Meet Amy-app beheren wij veilig en efficiënt uw
vastgoed. Onze commerciële beheerportefeuille bestaat uit circa
2.000.000 m2 aan kantoorgebouwen, maatschappelijk vastgoed,
distributiecentra en winkels, verspreid over heel Nederland.
Onze particuliere beheerportefeuille bestaat uit zo’n 5.500
wooneenheden.
Project management
Toekomstgerichtheid en de lange termijn: dat zijn de kernwoorden
in bouwbegeleiding en projectinrichting van FRIS. Vanuit onze
technische achtergrond leveren we langdurige en kwalitatieve
oplossingen. Daarnaast houden we rekening met de veranderende
regelgeving rondom duurzaamheid. Zo ontzorgen we u op de
lange termijn maximaal.

Bent u op zoek naar een makelaar die precies weet wat er speelt in
de Metropoolregio Amsterdam? Onze woning- en bedrijfsmakelaars
houden nauwlettend de laatste ontwikkeling in de gaten in deze regio.
Uniek aan FRIS is de strategische voorsprong die wij u kunnen bieden
door middel van ons kenniscentrum. De combinatie van onze ervaren
makelaars met het kenniscentrum, maakt dat wij uw object optimaal
kunnen verkopen en verhuren.

Stichting FRIS Voor Kinderen
Een eigen plek is een fundamentele
levensbehoefte van de mens om zich te
kunnen ontwikkelen. Helaas is een eigen plek
en veilig thuis voor ruim 50.000 kinderen in
Nederland niet vanzelfsprekend. Kiest u voor
FRIS dan draagt u bij aan het welzijn van
kwetsbare kinderen in Nederland. Wij doneren
namelijk jaarlijks een deel van onze omzet aan
deze stichting.

Buiten de verkoop en verhuur van individuele woningen,
nieuwbouwprojecten en bedrijfsonroerend goed heeft FRIS
ruime expertise in uitponding. Indien de splitsing van uw bezit in
appartementsrechten nog moet worden gerealiseerd, kan FRIS u
daarin gedegen adviseren. Onze uitpondportefeuille omvat circa
1.000 woningen.

www.frisvoorkinderen.nl

Echte mensen, echte resultaten

Verzekeringen
Volledige ontzorging? Bij FRIS kunnen woning, woningcomplex,
kantoorpand of VvE worden verzekerd. Wij bieden het gemak
om bij FRIS alle verzekeringen onder te brengen en één vast
aanspreekpunt te hebben.

Visie op vastgoed

Atlas ArenA – Gebouw Amerika
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam
020 – 301 77 00
info@fris.nl
www.fris.nl
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Ontmoet ons, de Real People van FRIS. Ontdek onze professionele en
persoonlijk service die de verwachting overstijgt, waarbij elke stap
gericht is op de optimale ontzorging van de klant, vandaag en morgen.
Familiebedrijf FRIS is sinds 1923 uitgegroeid tot een full service
vastgoeddienstverlener die de gehele vastgoedcyclus kan overzien.
Wij kunnen u namelijk ontzorgen op het gebied van de woning-,
bedrijfs-, en beleggingsmakelaardij, residentieel en commercieel
vastgoed beheer, onderzoek en advies, taxaties en verzekeringen.
Door de inzet van moderne marketingtool, actuele databases
en met een compacte omvang van 75 medewerkers staat FRIS
garant voor persoonlijk contact, professionaliteit, flexibiliteit en
daadkracht.

FRIS verzekert opdrachtgevers een strategische
kennisvoorsprong en objectieve toetsing in de koopen huurwoningmarkt. Dit doen wij door middel van
onderbouwde marktanalyses en doortastende adviezen.
Onze kracht op het gebied van onderzoek ligt in het
schrijven van onderzoeksrapporten, quick scans en
huurprijsadviezen.
FRIS beschikt over een kenniscentrum met een
unieke woningbouw dataset van de Metropoolregio
Amsterdam. Binnen deze dataset verzamelen
wij onder andere koop- en huurtransacties en
uitgebreide nieuwbouwgegevens waarmee wij
referentieprojecten tot in detail kunnen analyseren.
Op basis van deze dataset kunnen wij onderbouwde
marktanalyses en doortastende adviezen leveren.

Lid van:

“ Persoonlijk,
professioneel en
daadkrachtig. ”

Bent u op zoek naar een vastgoedbelegging? De
beleggingsconsultants van FRIS werken dagelijks voor
particuliere en institutionele beleggers uit binnen- en buitenland.
De belangrijkste focus daarbij ligt op acquisitie en dispositie van
directe vastgoedbeleggingen in heel Nederland. Wij adviseren
binnen alle vastgoedsectoren.
Via ons CORFAC International netwerk kunnen wij u nu ook
helpen bij het bemiddelen in beleggingsobjecten in het
buitenland. Daarnaast kunnen wij buitenlandse bedrijven
helpen met het vinden van een geschikte huisvesting in
Nederland.
Onderscheidende kracht als beleggingsmakelaar
De onderscheidende kracht van FRIS als beleggingsmakelaar
zit in de pro-actieve aanpak, de persoonlijke benadering
en uiteraard de krachtige ondersteuning van de eigen
researchers. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid
internationaal netwerk, waardoor kansen worden vergroot.
Wij kunnen u onder andere ontzorgen in de aan- en verkoop
van losse objecten of portefeuilles, uitvoering commercieel
Due Diligence onderzoek, regie van het juridisch, technisch,
en customer Due Diligence onderzoek, markt-, gebieds- en
locatieanalyse, investerings- en haalbaarheidsanalyse.

Taxaties
FRIS is door de ligging van haar kantoren specialist in de Metropoolregio
Amsterdam en Leiden. Dankzij diepgaande marktkennis en onze
wendbare instelling zorgen wij dat elke taxatie snel, gedegen, efficiënt
én persoonlijk wordt uitgevoerd. Ons kenniscentrum zorgt ervoor dat
de actuele marktcijfers en eigen onderzoekrapportages beschikbaar
staan voor uw taxatieopdracht. Dit biedt een gedegen en betrouwbare
kennisvoorsprong.
Wij taxeren afzonderlijke objecten en gehele portefeuilles voor
institutionele en particuliere beleggers, woningcorporaties,
banken, projectontwikkelaars, gemeenten en bedrijven.
Voor specialistisch onroerend goed zoals hotels, zorgvastgoed
of ander exploitatiegericht vastgoed werken wij samen met
gespecialiseerde taxateurs in ons netwerk.

