KONE Meerjarenbegroting

Plannen en budgetteren
voor de toekomst

Controle over de kosten met de
KONE Meerjarenbegroting
Houd zelf controle over de liften, roltrappen en
deuren in uw gebouw. Ongeacht het merk van uw
installatie, met KONE als partner weet u altijd wat er
moet gebeuren én wanneer.

Belangrijkste voordelen:

1. Bespaar geld
2. Hogere beschikbaarheid
3. Eenvoudig plannen en budgetteren
4. Tevreden gebruikers

Neem beslissingen op basis van feiten
Om vooruit te kunnen plannen, moet u weten waar u nu staat. Daarom bevat uw
meerjarenbegroting alle kosten voor uw installatie(s), over de gehele levenscyclus.
Inclusief regulier onderhoud, reparaties, energieverbruik en modernisering. Na een
gedetailleerde analyse krijgt u aanbevelingen op basis van feiten – hiermee kunt u betere
beslissingen nemen en actie ondernemen voordat problemen en verstoringen ontstaan.

Start met een
professionele check
Na de analyse van de huidige situatie weet u
precies hoe u de installatie in goede conditie
houdt. Tijdig en op een kostenefficiënte manier.
En u zit nergens aan vast.
Eenvoudig beslissingen nemen
Na de KONE Care for Life check van uw installatie ontvangt u van
ons een management samenvatting. In één document een overzicht
van de status van uw installatie, de kosten en onze aanbevelingen
voor toekomstige acties. Met deze informatie weet u precies hoeveel
u moet budgetteren.

Pluk de voordelen van een plan op installatieniveau
Hier begint de besparing en de voordelen. Het plan op
installatieniveau is een duidelijk, gedetailleerd overzicht. Met heldere
aanbevelingen voor toekomstige acties, tijdlijn en kosten over de
gehele levensduur van uw installatie. Hiermee kunt u op het juiste
moment weloverwogen beslissingen nemen.
De uitkomst van KONE Care for Life is een gedetailleerd, technisch
rapport dat informatie geeft over de conditie van individuele
componenten en systemen. Tevens een opgave van mogelijke risico’s
en gevaarlijke situaties die u helpen keuzes te maken om aan de
huidige veiligheidsstandaard te voldoen.

Onderdelen
Meerjarenbegroting
PRESTATIE
Weet wanneer uw
installatie toe is aan
modernisering en wat er
moet gebeuren.
ECO - EFFICI ENTIE
Bekijk hoe u meer energie
kunt besparen door
upgrades, vervangen van
bijvoorbeeld verlichting,
modulaire modernisering
en meer.
TOEGANKELIJKHEID
Maak uw gebouw
toegankelijker voor
gezinnen, ouderen en
mensen met een
lichamelijke beperking.
ONTWERP
Verhoog de waarde van
uw gebouw met design
upgrades zoals het
interieur, de deuren of
nieuwe kleuren die beter
passen bij uw gebouw.

VEILIGHEID
Leer hoe u de veiligheid
kunt verbeteren, van
modernisering voor het
voorkomen van
stopverschillen, tot het
vervangen van deuren en
meer.

KONE Meerjarenbegroting
in het kort

EQUIPMENT CONDITION SUMMARY
KONE performs this assessment and submits this Care for Life™ report with the understanding that, by doing so, we do not undertake

any work or obligation, including making any improvements in areas where an improvement opportunity or possibility of identified risks
with the prevailing norms may exist, beyond that specified in our contract. Any energy consumption saving potential when indicated is

estimated but the real-life values may vary depending on the actual installation. KONE does not accept any liability for possible
differences between the actual and estimated savings.

LANDING

CAR

MACHINERY

IMPROVEMENT
OPPORTUNITIES

1. Management samenvatting
Identificeer verbeterpunten en budgetteer voor de langere

There is opportunity for improvement in Controller, Doors, and signalization.

14

Performance-Technical condition
Eco-efficiency

3

Accessibility

4

There is opportunity for improvement in Car lighting, Signalisation and Machinery.
Accessibility is limited for people who use a wheel chair, families with children and the elderly.

Aesthetics

14

Safety

21

The visual design could be improved at the landing and in the car.
Total identified safety risks: 21
Risks related to user safety: 11
Full detailed safety risk assessment can be found in the Safety Listing.
Manufacturing year:

TOTAL

Car Door
Machine

termijn met een overzicht van de te verwachte total cost of
ownership, inclusief onderdelen, onderhoud en
energiekosten.

Sufficient

56

Improvement opportunity

Please check the detailed condition analysis for Performance-Technical condition,
Eco-efficiency(TM), Accessibility, Aesthetics and Safety in following pages.

© 2014 KONE Corporation. All rights reserved.
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This particular lift is part of a duplex pair. Access to the lift machine room is
very dangerous and a provisional sum should be allowed for to improve the
access.
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PASSENGER GOODS LIFT - CRAWLEY
Situation after modernization

Important potential for
upgrading.

We have detailed some preliminary options to budget for this equipment to improve the

Not improved with this budget
Improved with this budget plan
No improvements required

existing situation. We welcome the opportunity to discuss these with you, in order to

understand your priorities and also to identify any areas of concern which you may have.

Onderhoud, vervangings- en moderniseringsopties en de

BUDGET (GBP)

2015

Safety

Aesthetics

Accessibility - DDA

POTENTIAL SOLUTIONS

Eco-efficiency

2. Actie- en budgetplan per installatie

PerformanceTechnical condition

Thank you in advance for this opportunity.

Critical Safety Solution

8000

LED Lighting Upgrade

3000

2016

11000

Modernization budget

bijbehorende kosten.

2017

2018

2019

35000

ReGenerate

35000

46000

Energy costs

7550

6720

1810

1810

1810

19700

Grand Sum

18550

41720

1810

1810

1810

65700

This information is intended as budgetary guidance only and does not constitute an offer.
We welcome the opportunity to discuss your priorities and provide you with a firm offer.

3. Samenvatting van de KONE Care for Life check
Alle informatie over uw installatie met verbeterpunten.
Inclusief gedetailleerde veiligheidsappendix die focust op
NEN-EN 81-80 risico's.
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ASSET BUDGET PLAN
The equipment shown in this report has several improvement opportunities, in many areas. We have detailed some preliminary solutions and budgetary
guidance here and other solutions also exist. We welcome the opportunity to discuss these with you, in order to understand your priorities and also to identify
any areas of concern which you may have.

EQUIPMENT

BUDGET (GBP)

2017

2018

2019

TOTAL

2015

2016

Passenger Goods Lift - Crawley

11000

35000

46000

Passenger Lift (LH) - Dorking

10600

40000

50600

Passenger Lift (RH) - Dorking

10600

40000

Passenger Lift (LH) - Leatherhead

15600

69500

Passenger Lift (RH) - Leatherhead

15600

69500

Pass/Gds Lift - Chatham

22500

35000

Total modernization budget

85900

289000

0

0

0

374900

Total energy costs

54680

49770

22680

22680

22680

172490

140580

338770

22680

22680

22680

547390

50600
85100
85100
57500

TOTAL

Grand Sum

KONE BV
www.kone.nl

This information is intended as budgetary guidance only and does not constitute an offer.
We welcome the opportunity to discuss your priorities and provide you with a firm offer.
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Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden en wij behouden ons op elk moment het recht voor om het productontwerp en de specificaties te wijzigen. Geen enkele
bewering in deze publicatie mag opgevat worden als een garantie of voorwaarde, direct of indirect, voor een product, de geschiktheid voor een bepaald doel, de verhandelbaarheid, kwaliteit of
vertegenwoordiging van de bepalingen in een koopovereenkomst. Er kunnen kleine verschillen bestaan in de afgedrukte kleuren en de daadwerkelijke kleuren. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc® ,
KONE Care® en People Flow® zijn geregistreerde handelsmerken van KONE Corporation. Copyright© 2017 KONE Corporation.
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