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SMC Consultants, dé vastgoed consultants van de regio

Betrouwbaar advies

voor uw huisvesting

Aanhuur en aankoop van vastgoed vergen complexe

aanslagen en onteigeningsprocedures.

en deskundig advies.

organisaties met eigen facility manager is SMC

beslissingen en daarmee een gedegen advies.

Daaronder vallen onder meer het onderbouwen van

De eerste fase van een mogelijk advies omvat een

Consultants een goede gesprekspartner.

SMC Consultants in Hoofddorp is de aangewezen

bezwaren en het neerleggen van een contra-advies,

brede analyse van de vraagstelling, bijvoorbeeld van

Met SMC Consultants kunt u rekenen op vertrouwe-

adviseur op het gebied van huisvestingsvraagstukken.

taxaties met de Belastingdienst, dit zodanig dat er

de huisvestingsbehoefte. Vervolgens komen het pro-

lijkheid, kennis van de markt en een gedegen aan-

achteraf geen discussies kunnen ontstaan over de

gramma van eisen en het plan van aanpak aan de orde,

pak. Uw persoonlijke maatwerkoplossing als het om

WOZ en inkomstenbelasting.

waarbij vanzelfsprekend intensief overleg plaatsvindt

huisvesting gaat.

SMC Consultants is een zelfstandig opererend adviesbureau in bedrijfsmatig en particulier vastgoed.
Het kantoor is actief in heel Nederland en sterk

met de opdrachtgever. Deze fases resulteren tot slot in
Ontzorgen

gericht op de Randstad. Onder de voornaamste

aankoop of aanhuur van het desbetreffende object met
aansluitend een goede nazorg.

activiteiten vallen advies, aankoop, aanhuur, taxaties

SMC Consultants is een nieuwe marktpartij binnen de

van bedrijven en woningen, gronden, bouwprojecten en

vastgoedbranche die zich geheel richt op het ontzor-

herbouwwaardetaxaties. Tevens valt te denken aan

gen van de klant. Tot de cliënten behoren bijvoorbeeld

marktonderzoek of analyse van specifieke ontwikke-

MKB bedrijven en grote ondernemingen, particulieren

SMC Consultants is er voor die ondernemer die zich

lingen binnen een bepaald gebied. Voorts houdt SMC

en woningbouwverenigingen.

wil focussen op de eigen business en huisvesting aan

Consultants zich bezig met begeleiding bij WOZ--

Organisaties die behoefte hebben aan een individueel

de kenners wil voorleggen. Maar ook voor grotere
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SMC Consultants
Kruisweg 855a

Gedegen aanpak

2130 KC Hoofddorp
T 023 711 4057
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