
Dan moeten wij u helaas teleurstellen…

Dat is onmogelijk…

Of zoekt u eerder een jurist, een boekhouder, een ingenieur bouwkunde , een communicatiespecialist, 

een maatschappelijk werker, een klusjesman, een verzekeringsspecialist en een vermogensbeheerder?

 

✚ U ziet dit graag allemaal netjes verweven in één bedrijf dat hiervoor alle nodige kwalificaties bezit? 

✚ U wilt graag 24/24 en 7/7 hierop beroep kunnen doen? 

✚ En, tot slot, u wilt hier natuurlijk liever niet al te veel geld voor betalen….

Of toch niet?

SYNDICUS NODIG 

voor het beheer van uw mede-eigendom?

Uw garanties 

Onze regio’s Onze referenties

✚ Erkend syndicus (BIV nummer 502569)

✚ ISO 9001 : 2015 kwaliteitscertificaat voor dienstverlening

✚ Kwaliteitscertificaat uitgereikt door het Algemeen Eigenaars Syndicaat (AES) 

en Koninklijk algemeen eigenaarsverbond (KAEV)

U vindt onze kantoren in :

✚ regio Antwerpen

✚ regio Kempen

✚ regio Mechelen / Vlaams-Brabant

✚ regio Limburg (coming soon)

Ongetwijfeld beheren wij reeds een gebouw in uw 

straat of buurt. Bekijk onze klantenportefeuille op 

www.jalo.be en spreek je buurman aan.

ISO 9001:2015

Vrijblijvend offerte aanvragen?
Surf naar onze website www.jalo.be 

KANTOOR ANTWERPEN  Kopstraat 63 | 2900 Schoten | Tel 03 / 257 00 00 | Fax 03 / 231 16 92
KANTOOR KEMPEN  Sint Michielsplein 15 B | 2260 Westerlo | Tel 014 / 84 84 57 | Fax 014 / 84 84 61

KANTOOR MECHELEN / VLAAMS-BRABANT  De Regenboog 11 bus 18 | 2800 Mechelen | 015 / 55 88 30 | Fax 03 / 231 16 92
KANTOOR LIMBURG  coming soon

Lid BIV (nr. 502569) | Lid BIV (nr. 509624) | BTW BE 862.064.635

jalobeheerwww.jalo.bebeheer@jalo.be @JaloBeheer Jalo Beheer 



Sta ons toe 
om ons even voor te stellen 

        Wanneer u geen huisdokter maar 
een specialist nodig heeft ...

Wij zijn Jalo Beheer, een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het beheer van mede-eigendommen 

(appartementen, garagecomplexen, handelspanden en bedrijventerreinen) van hele kleintjes tot 

hele grote. Het beheren van deze gebouwen noemen wij met trots onze hoofdactiviteit en passie!

Dat het leven in een mede-eigendom niet altijd van een leien dakje loopt, dat weet u waarschijnlijk 

maar al te goed. Wij beloven ook niet om aan elk probleem(pje) een oplossing te kunnen bieden. 

Maar wij beloven wel om met onze kennis en ervaring u als mede-eigenaar bij te staan wanneer grote 

of kleine problemen de kop opsteken. 

En de problemen…? Die kennen wij ondertussen als geen ander! Wij zijn al meer dan 13 jaar actief als 

syndicus en durven onszelf zonder schroom als ware specialisten te bestempelen. 

Ondertussen mochten wij ook de officiële ISO 9001 kwaliteitsstempel voor dienstverlening ontvangen, 

een unicum binnen onze markt. 

Bij een verkoudheid zoekt u een huisdokter op. Bij een ernstig letsel rekent u op een specialist. Voor het 

beheer van uw appartementsgebouw is dat niet anders. Op het vlak van expertise maakt Jalo Beheer het 

verschil! Wij beschikken zelf over de nodige expertise (bouwtechnisch, juridisch, financieel, communicatief, 

verzekeringstechnisch…) en verwijzen intern de dossiers door naar de juiste ‘specialist’ voor een efficiënte 

behandeling van de symptomen. Zo zijn wij zeker dat elk gebouw bij ons in beheer kan rekenen op de 

beste zorgen voor alle mogelijke aspecten waarmee een vereniging van mede-eigenaars dagdagelijks of 

juist heel zelden mee te maken krijgt. Wij beheren immers uw investering! 

Onze troeven?
✚ Gespecialiseerde diensten (technisch, juridisch, ver-

zekeringstechnisch, financieel). Een 24/24 en 7/7 

nooddienst die wij zelf bemannen.

✚ Mogelijkheid om beroep te doen op een eigen klus-

jesdienst voor snelle interventies.

✚ Een snel communicatiesysteem via SMS en mail voor 

flashberichten (bv. Liftpannes).

✚ Correcte en transparante afrekeningen.

✚ Continue bereikbaarheid van al onze diensten tij-

dens kantooruren. 

✚ Mogelijkheid om beroep te doen op onze groeps-

aankopen om van de scherpste tarieven te kunnen 

genieten.

✚ Digitale beschikbaarheid van alle VME gebonden 

documenten via een online eigenaarsplatform.

✚ Genieten van een op maat gemaakte brandpolis 

“alle risico’s behalve”, exclusief voor onze klanten.


