
Veelzijdig
partner in
 bouw en
renovatie

Transparant en menselijk
 van offerte tot en met realisatie en nazorg



Goedendag,

Consilium Total Care is een veelzijdige organisatie. Wij zijn gespecialiseerd 

in onderhoud van woningbouw en kantoorgebouwen. Van gevelonderhoud 

tot houtrotsanering en schilderwerk, u kunt het allemaal aan ons uitbesteden. 

Onze andere twee bedrijfstakken houden zich sec bezig met dakbedek-

king en installatietechniek. Hierdoor én door ons uitgebreide netwerk van 

freelancers kunnen wij de totaalklus voor u klaren. Eén aanspreekpunt. 

Helder!

Wij garanderen kwaliteit van A tot Z. Dus werkt Consilium Total Care alleen 

maar samen met goede partijen en verbinden wij onze naam aan gere-

nommeerde marktspelers. Verder zijn wij VCA-gecertificeerd en leveren wij 

garantie op schilderwerk zoals niemand anders in de branche dat doet. 

In nazorg gaan we ver, en met de juiste man op de juiste plek zorgen wij 

voor een tevreden klant. Niet voor niets gaan onze klanten ‘lang mee’. 

Korte lijnen, duidelijke afspraken, doen wat we zeggen, transparantie en 

menselijkheid kenmerken ons bedrijf. 

In deze brochure leest u waar wij voor staan en wat u aan ons heeft als 

partner in uw bouwproject. 

Lees op uw gemak verder en heeft u vragen? Bel ons. Wij helpen u graag!

Met vriendelijke groet,

Robert Lucas

Directeur

Consilium Total Care



Consilium Total Care is een veelzijdig 

partner in bouw en renovatie. Wij bieden 

duurzame oplossingen tegen een reële 

prijs. Wij nemen u graag al het werk uit 

handen. Of een deel. Net waar u be-

hoefte aan heeft. Ook kunnen wij ons 

prima vinden in een ketensamenwerking 

en prestatiegerichte overeenkomsten. 

Consilium Total Care heeft twee doch-

terondernemingen: Total installation en 

Total Top Care. Door diensten en ken-

nis te combineren kunnen wij u volledig 

ontzorgen. 

Diensten

• bouwwerkzaamheden

• installatiewerkzaamheden

• renovatiewerkzaamheden

• schilderwerk

• dakwerk

• mutatie- en planmatig onderhoud

• gevel- en monumentaal onderhoud

• advies

Waar kunt u
ons voor bellen? 

1. Bouw

Grootschalige projecten vereisen de 

absolute zekerheid dat er voldoende 

personele capaciteit beschikbaar is. Wij 

zijn flexibel en kunnen waar nodig extra 

mankracht inzetten. Zo bent u ervan 

verzekerd dat uw project voltooid wordt 

volgens planning. 

2. Totaalinstallateur

Met een ruime ervaring op het gebied 

van installatiewerk bij woonzorgcentra, 

scholen en overheidsinstellingen zijn wij 

een betrouwbare partner. Of het nu gaat 

om de centrale verwarming, ventilatie, 

koeling, sanitair, koud/heet water, (terrein)

verlichting of noodstroominstallaties en 

beveiligingssystemen, wij zijn er voor u. 

Ook voor service en onderhoud kunt u bij 

ons terecht. 

3. Renovatie

Consilium Total Care is al vele jaren actief 

op het gebied van betonreparatie en 

onderhoud. Onze ervaring stelt ons in 

staat om multifunctionele en innovatieve 

oplossingen te bedenken en te realiseren. 

4. Schilderwerk, stucadoren,
spackspuiten en sausspuiten

Schilderwerk is één van de grootste dis-

ciplines binnen ons bedrijf. Van het her-

stellen van een plafond met waterschade 

tot het schilderen van grote en kleinscha-

lige projecten. Wij werken uitsluitend met 

de modernste en duurzaamste verfpro-

ducten en staan garant voor de kwaliteit 

van deze materialen en onze vakmensen. 

Consilium Total Care werkt met de beste 

schilders, stukadoors, spackspuiters en 

sausspuiten. Elke manier van wand- en 

plafondafwerking heeft zijn eigen voorde-

len en toepasbaarheid. Vraag ons om ad-

vies voor de afwerking die het beste past 

bij uw project, woning of bedrijfspand.

5. Dakwerk

Consilium Total Care, de naam zegt 

het al, wij willen onze klanten compleet 

ontzorgen. Dus ook voor dakwerk kunt u 

terecht bij onze dochteronderneming  To-

tal Top Care Dakbedekkingen.

6. Mutatieonderhoud

Veilig, schoon en heel. Wij zorgen ervoor 

dat vrijgekomen woningen weer verhuur-

baar zijn. Een veiligheidskeuring, herstel 

van ernstige gebreken, schoonmaak-

beurt en eventueel sausen van ernstig 

vervuilde wanden en plafonds. Bij moeilijk 

verhuurbare objecten kunnen wij nog 

een stapje verder gaan en de woning 

een upgrade geven. Denk hierbij aan een 

nieuwe keuken of badkamer.

Planmatig onderhoud

Het maken van de meerjarenonder-

houdsbegroting en het uitvoeren van 

planmatig onderhoud kunt u met het 

volste vertrouwen uitbesteden aan Con-

silium Total Care. Wij zijn ervaren, van 

alle markten thuis en hebben voor alle 

diensten de juiste vakmensen in huis. 

7. Gevelreiniging en gevel- 
onderhoud

Weer, vuil en graffiti laten hun sporen na 

op uw gevel. Na een gevelreiniging zijn 

uw gevels weer als nieuw. Het reinigen 

van gevels is een van onze specialismen. 

De ene gevel is de andere niet. Daarom 

mag u van ons altijd maatwerk verwach-

ten. Om een gevel weer in topconditie 

te brengen, kan gevelonderhoud nodig 

zijn. Hier een korte uitleg van wat onder 

gevelonderhoud wordt verstaan.

8. Advies en vergunningen

Door jarenlange ervaring op het gebied 

van bouw- en installatiewerkzaamheden 

kunt u bij ons terecht met al uw vragen. 

Wij geven u graag constructief advies en 

denken mee over meerjarenonderhoud, 

brandpreventie, duurzaamheid en pro-

jectmanagement. Ook het vergunnings-

traject kunt u bij ons uit handen geven. 

Consilium Total Care is niet voor niets een 

veelzijdig partner in bouw en renovatie.



Onze klanten gaan lang mee. Daar 

maken wij ons ook hard voor. Hoe? Door 

kwaliteit te leveren en afspraken na te 

komen. Verloopt alles dan altijd vlekke-

loos? Bijna altijd en gaat er eens wat mis, 

dan lossen we het snel op door de korte 

lijnen in onze organisatie. 

Consilium Total Care is een transparante 

organisatie met een menselijke maat. U 

weet bij ons precies waar u aan toe bent, 

we hebben de touwtjes strak in handen 

en communiceren open en duidelijk. 

Door langdurige relaties op te bouwen 

met onze opdrachtgevers, medewerkers 

en samenwerkingspartner hebben we 

vaak aan een half woord genoeg.

Goed gaat 
lang mee 

VCA

Consilium Total Care is VCA-gecertifi-

ceerd. Hiermee bent u verzekerd van een 

partner die de regels ten aanzien van 

veiligheid, gezondheid en milieu in acht 

neemt. Een prettige gedachte voor ieder-

een die met ons samenwerkt. 

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Onder-

nemen (MVO) staat bij ons zeer hoog in 

het vaandel. Naast het op verantwoorde 

wijze managen van de werkzaamheden 

op het gebied van hoogniveaurenovatie, 

groot onderhoud en planmatig onder-

houd, schenken wij veel aandacht aan 

projecten die ten goede komen aan onze 

medemens en de omgeving.

Kwaliteit

Wij staan voor kwaliteit. Dus werken wij 

alleen maar samen met bedrijven en 

ZZP’ers die zichzelf bewezen hebben en 

waar wij achter staan. Ook onze leve-

ranciers van bouwmaterialen kiezen wij 

zorgvuldig en we controleren nauwgezet 

op de vorderingen van de bouw tijdens 

de werkzaamheden en bij oplevering.

Garantie

Tot slot krijgt u bij ons 5 jaar lang 100% 

garantie op het meeste schilderwerk. Dit 

is uniek in deze branche. Daarbij mag 

u bij ons rekenen op een uitstekende 

nazorg. Wij zeggen geen ‘nee’, maar 

denken oplossingsgericht en stellen ons 

klantvriendelijk op. Een langdurig prettige 

samenwerking daar krijgen wij energie 

van.

Milieu

U kunt bij ons terecht voor duurzame op-

lossingen in combinatie met een goede 

prijs-kwaliteitverhouding voor al uw 

bouw, installatiewerkzaamheden en inte-

graal onderhoud. Duurzaam is voor ons 

niet alleen kwalitatief goed werk leveren. 

Duurzaam werken doen wij ook door de 

wereld en het milieu een warm hart toe te 

dragen. Dus, daar waar mogelijk, werken 

wij met milieu vriendelijke middelen en 

materialen. 

Voor wie 
werken wij?
• woningcorporaties en VvE’s

• vastgoedbeheerders

• onderwijsinstellingen

• zorginstellingen

• bedrijven

Onze 
ervaring
Het gaat te ver om in deze brochure al 

onze producten van de afgelopen xx jaar 

te benoemen. We zetten er een aantal 

in de schijnwerpers, zodat u een goed 

beeld krijgt van onze brede inzetbaarheid 

en expertise.

Hier staan 
wij voor!



Al jaren lang verzorgt Consilium To-

tal Care integraal vastgoedonderhoud 

voor een breed scala aan professionele 

opdrachtgevers. Denk hierbij aan institu-

tionele beleggers, vastgoedbeheerders, 

gemeenten, VVE’s, expertisebureaus, 

verzekeringsmaatschappijen, woning-

bouwverenigingen en corporaties. 

Met veel van deze opdrachtgevers heb-

ben wij inmiddels een langdurig be-

staande relatie opgebouwd. Mogen wij u 

binnenkort verwelkomen als onze nieuwe 

klant? Wij nodigen u van harte uit om 

contact met ons op te nemen. 

Tot ziens?

Maatschappelijk verantwoord onderne-

men staat bij ons hoog in het vaandel. In 

het verlengde hiervan vinden we het be-

langrijk om te helpen waar mogelijk. Dat 

doen wij niet alleen door betaald onze 

kennis en expertise aan te bieden. Zo 

nu en dan bieden we onze diensten ook 

belangeloos aan. Zo krijgen mooie initi-

atieven een kans om te groeien, beleven 

sporters nog meer plezier aan hun hobby 

en krijgen bedrijven de mogelijkheid om 

een goede start te maken.

Sponsoring



Lemsterweg 46, 8313 RE Rutten

Telefoon: 0514 56 50 27

info@consiliumtotalcare.nl

www.consiliumtotalcare.nl


