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INSTALLATIE CONCEPTEN
Wij onderscheiden ons in het uitwerken van installatie concepten door middel van intensieve 
samenwerking met onze opdrachtgevers, met als resultaat een ultiem functionerend gebouw. 
Zo wordt een optimale mix gecreëerd van comfort, welzijn, energie, flexibiliteit en kwaliteit.

Wij geloven dat het uiteindelijke succes van een gebouw wordt bepaald door de beleving 
en de werking van het gebouw gedurende de exploitatie. Als onafhankelijke partij stelt DVP 
Smart Concepts altijd uw doelstellingen centraal.

ENERGIE EXPLOITATIE
Onze intrinsieke waarde is om energie neutrale installatie concepten te ontwikkelen. 
Wij delen onze kennis en ervaring om u te ondersteunen bij  het nemen van de juiste 
beslissing als het gaat om exploitatie en het vaststellen van doelstellingen. Aan de hand 
van beschikbare data en monitoring borgen wij de gemaakte afspraken. Wij maken uw 
exploitatiekosten beheer- en beheersbaar.

DUURZAAMHEID
Voor ons gaat duurzaamheid verder dan het behalen en behouden van een certificaat 
(BREEAM, LEED). Het bewijs van duurzaamheid wordt getoond gedurende de exploitatiefase. 
Hoeveel bedrijven blijven of kunnen meer dan 10 jaar van hetzelfde gebouw gebruik maken? 
Hoe blijft  een gebouw aantrekkelijk voor de gebruiker(s) en kun je het laten aanvoelen als 
zijnde een maatpak? Door het duidelijk stellen van de gebruikers behoeften in combinatie 
met de persoonlijke benadering van DVP Smart Concepts ligt dit binnen handbereik.

Samen een stap verder in duurzaamheid.

SMART BUILDING TECHNOLOGIE
Wij stellen Smart Building Technologie niet als doel maar als middel voor het verhogen van 
het comfort en de beleving van de gebruiker.

Tot op heden wordt comfort nauwelijks gemeten. Wel weten we dat de productiviteit van 
gebruikers positief beïnvloed wordt als deze zich comfortabel voelen. Een groot deel van 
comfort wordt verkregen door de installaties van het gebouw. Al deze installaties leveren 
data welke worden al dan niet gebruikt om het gebouw gedurende de exploitatie te 
monitoren. Door het gebruik van sensoren in het gebouw kunnen we eindeloos veel te weten 
komen over het gebruik van het gebouw. Onze doelstelling is deze data te gebruiken ter 
optimalisatie van het gebruik en comfort van het gebouw. Tevens verschaft het u inzicht in 
het functioneren van het gebouw.

Ons advies gaat verder dan realisatie. 
DVP Smart Concepts B.V. “uw maatpak 
voor realisatie en exploitatie”.



INSTALLATIECONCEPTEN
• Klimaat (verwarmen, koelen en 

ventileren)
• Elektrotechniek
• Verlichting
• Beveiliging
• Veiligheid
• Sanitair
• Water behandeling

ENERGIE EXPLOITATIE
• Asset management
• Installatie leaseconcepten
• Exploitatie advies
• Energie levering advies

SMART BUILDING TECHNOLOGIE
• Meet- en regeltechniek
• Sensor netwerken
• Communicatie netwerken
• Data analyse

DUURZAAMHEID
• Circulariteit
• Cradle to Cradle
• Materiaal paspoort (Madaster)
• Welzijn

INTEGRALE AANPAK
DVP Smart Concepts is een onderdeel van Diepenhorst de Vos en Partners. Een gebouw 
realiseren staat niet op zichzelf. Net als alle componenten binnen een project niet op zichzelf 
staan. Om dit aantoonbaar te kunnen maken moeten de resultaten tastbaar of meetbaar 
zijn voor haar stakeholders. Vanuit de door DVP vertegenwoordige disciplines staan wij onze 
opdrachtgevers bij in de ontwikkeling en realisatie van diverse projecten. 

• PLANONTWIKKELING
• VASTGOEDADVIES
• HUISVESTINGSADVIES
• BOUWKOSTENADVIES
• DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT
• SMART CONCEPTS
• BOUWMANAGEMENT
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