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Welkom in onze winkel
DUPON Vastgoed is terug. Van een beetje weggeweest…
Een andere tijd, een andere markt vraagt om verandering. Dat geldt ook
voor DUPON Vastgoed. Tijd voor een hernieuwde kennismaking met een
vertrouwde naam, in een nieuw jasje.

Maatwerk & ambacht
Als compleet vastgoedbedrijf richt DUPON Vastgoed zich op het leveren
van maatwerk. Binnen ons brede spectrum van werkzaamheden kunnen
wij een integrale ontwikkeling ter hand nemen maar ook moeiteloos een
klein onderdeel verzorgen. Dankzij ruime kennis en ervaring zoeken wij
met alle betrokkenen naar creatieve oplossingen voor elke specifieke
uitdaging: maatwerk in vastgoed.

Passen en meten
Of het nu gebiedsontwikkeling betreft, een solitair pand of het vlot
trekken van een proces, DUPON Vastgoed kan als onafhankelijke
partij de gewenste daadkracht leveren en daarmee een aantoonbare
meerwaarde in het projectmanagement bieden. In het krachtenveld
van belangen heeft DUPON vastgoed oog voor het benodigde
procesmanagement om het optimale resultaat te kunnen behalen.

Ons assortiment
Het accent van het werkgebied van DUPON Vastgoed is gelegen in de
(ruime) Randstad, met soms uitstapjes die zelfs tot de Nederlandse
Antillen kunnen gaan. Daarbinnen is de rijkdom aan afwisseling
van projecten in omvang, functies en karakter (nieuwbouw versus
herontwikkeling) groot. Het is in onze optiek van groot belang
dat er affiniteit is met de opdrachtgever en het project en dat
cruciale succesfactoren zoals kwaliteit en duurzaamheid in de
vastgoedontwikkeling vanzelfsprekend zijn.

Klant is koning
Veel soorten projecten betekent ook veel soorten opdrachtgevers.
Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening voortdurend verbeteren en
is er meer dan voldoende oog – en begrip voor de posities van partijen
binnen het ontwikkelproces. Daarom werken wij graag voor – en met
private-, semi-private en publieke opdrachtgevers.

Afspraak?
Wilt u ons een keer de maat nemen? Of andersom? Graag maken wij
een afspraak om met u de toegevoegde waarde van DUPON Vastgoed te
bespreken. Voor meer informatie ga naar www.duponvastgoed.nl of bel
+31 6 51 24 45 31.

