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VOOR SLIMME KOSTENBEHEERSING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

VERTROUWELIJK EN DISCREET 
Tresviri en haar medewerkers hanteren 
strikte vertrouwelijkheid. 
Wij delen of gebruiken nooit informatie 
die door een klant beschikbaar is gesteld 
anders dan om een opdracht van 
dezelfde klant uit te voeren. 

http://www.tresviri.nl/


SCOPE CHANGE PROCESS 
Tresviri zorgt ervoor dat afwijkingen in 
scope tijdig worden gesignaleerd, correct 
worden geadministreerd en geaccordeerd. 
Discussies over de eindafrekening worden 
hierdoor beperkt en versneld. 

UNIT RATES 
Tresviri heeft jarenlange ervaring met het 
opstellen, toepassen en evalueren van 
normen. Voor iedere industrie en activiteit 
zijn er unit rates beschikbaar. Deze kunnen 
we ook op klant specifiek opstellen. 
 

TENDER EVALUATION 
Tresviri evalueert aanbiedingen van zowel 
diensten als materialen. Wij normaliseren 
aanbiedingen en vergelijken condities. Dit 
resulteert in een objectief en onderbouwd 
advies voor gunning. 

COST REDUCTIONS 
Tresviri analyseert activiteiten en bijbehorende 
kosten. Met praktische kennis uit de klantorganisatie 
realiseren we samen significante kostenreducties. Wij 
adviseren niet alleen, maar verzorgen ook de 
implementatie en borging van relevante kennis. 

EFFICIENCY IMPROVEMENT 
Tresviri hanteert verschillende methodes om 
manueel of met RFID de uitvoering van activiteiten 
te monitoren. De verkregen data worden 
geanalyseerd en vervolgens worden praktische 
adviezen uitgebracht om de efficiëntie te 
verbeteren. 

CLAIM MANAGEMENT 
Tresviri structureert complexe dossiers als 
partijen over afronding van een opdracht 
geen overeenstemming bereiken. Wij 
inventariseren alle feiten uit o.a. opdracht, 
scope en uitvoering voor mediation en 
arbitrage. 

COST CONTROL 
Tresviri verzorgt kosteninzicht tijdens de 
gehele cyclus van een project. Wij zorgen 
ervoor dat een accurate kostenprognose 
beschikbaar is én dat betrokkenen altijd de 
juiste informatie hebben om te sturen. 

                                        GEINTERESSEERD? 

                      Neem dan snel contact met ons op. Wij werken 
                      wereldwijd en zitten op slechts één telefoon-                                                                  
                      gesprek bij u vandaan. 
                  

 

ESTIMATES 
Tresviri maakt calculaties transparant, 
betrouwbaar en op tijd. Wij werken met 
korte levertijden en relevante datasets. 
Onze calculaties vormen de basis voor veel 
projecten en opdrachten. 
 

 

 

VOOR WIE WERKEN WIJ? 
Tresviri werkt voor  

• Installatie-eigenaren  

• contractors  

• curatoren.  
 

ONZE KWALITEITEN 

Wij zijn gespecialiseerd in alle diensten 
waar techniek en kosten samenkomen.  
 


