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FACTO GEO BEHEERT VAKKUNDIG
DE GEODATA VAN UW ASSETS

Enkele van onze specialismen:
 Situatiemetingen
 Hoogte- en volumemetingen
 Monitoring door deformatiemetingen
 Beheer geo-bestanden
 Detachering en advies
 GIS-activiteiten
 KLIC-werkzaamheden

FACTO GEO LEVERT U MEETKUNDIGE
PRECISIE EN FLEXIBILITEIT

Werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw en infrabouw vragen 
om precisie in de maatvoering en flexibiliteit in de uitvoering. Onze 
maatvoerders en uitzetters hebben veel kennis van uw werkterrein en 
voldoen aan kwaliteitscriteria die u eist.

Door een goede samenwerking met de opdrachtgevers kan FACTO 
GEO adequaat inspelen op de vraag. Wij reageren voortvarend op uw 
verzoek, omdat we weten hoe belangrijk het is dat uw werkzaamheden 
conform plan gerealiseerd worden. Door de nauwe samenwerking  
en de landelijke dekking kunt u er op vertrouwen dat FACTO GEO  
de meetwerkzaamheden in de GWW-sector en in de Bouw flexibel 
plant en uitvoert.

 Enkele van onze specialismen:
 Complete maatvoering van nieuwbouw
 Uitzetwerkzaamheden voor aanleg infrastructuur
 Tracémetingen voor boven- en ondergrondse infra
 Volumemetingen
 Deformatiemetingen en monitoring
 As-built en bijhoudingsmetingen
 Revisiemetingen voor beheer infrastructuur
 3D-laserscannen

bouw

U bent verantwoordelijk voor het plannen, inrichten en beheren van 
uw terreinen, installaties en leidingen. FACTO GEO draagt hieraan  
bij met landmeetkundige diensten. Onze ervaren landmeters en  
CAD- operators ondersteunen u bij de realisering van uw projecten. 
Professionele support in de vorm van detachering of op projectbasis.

Onze specialisten winnen geo-data in, begeleiden werkzaamheden 
en zetten uit. Wij muteren uw geodatabestanden. Geholpen door  
veel ervaring zijn we vertrouwd met klantprocessen. En we zijn altijd 
gefocust op het leveren van kwaliteit. Uiteraard zijn we gewend om 
onder alle omstandigheden te voldoen aan de HSE-criteria; de zorg 
voor veiligheid, duurzaamheid en gezondheid staat voorop.



Een belangrijke taak die u heeft als overheid is het beheer van de 
openbare ruimte. FACTO GEO ondersteunt u hierbij met specialistische 
kennis.

U zorgt voor goede wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. 
 Boven dien heeft u belangrijke taken voor het beheer van een aantal 
Basisregistraties, zoals BAG, BGT en WOZ. Wij hebben veel ervaring in 
de overheidssector en kennen de specifieke eisen en wensen. Veel 
van onze klanten uit deze sector kiezen daarom voor de ervaring en 
de professionele ondersteuning van FACTO GEO. Onze vakmensen 
zorgen voor de juiste landmeetkundige inwinning en het gewenste 
eindproduct.

Enkele van onze specialismen:
 Basisregistraties, BGT en BAG
 IMGEO voor o.a. groen-, weg-, water- en rioolbeheer
 Civiele- en Revisiemetingen
 Landmeetkundige en fotogrammetrische inwinning
 Projectmetingen

FACTO GEO HELPT U BIJ HET BEHEER  
VAN DE OPENBARE RUIMTE

overheid

FACTO GEO LEGT UW KADASTRALE
GRENZEN DESKUNDIG VAST

Bij grondtransacties speelt de specialistische kennis van FACTO GEO 
en de inzet van haar vakmensen een cruciale rol. Wij leggen uw nieuwe 
juridische grenzen geometrisch en administratief zorgvuldig en kundig 
vast.

Kadastrale informatie is cruciaal voor het vastgoedverkeer in Nederland. 
Eenduidig vastgelegde kadastrale perceelgrenzen bieden rechts-
zekerheid voor eigenaar en toekomstig eigenaar. FACTO GEO is sinds 
geruime tijd opdrachtnemer van het Kadaster. Ook verzorgen wij 
 kadastrale metingen voor woningcorporaties, projectontwikkelaars 
en notariskantoren. Onze medewerkers hebben een specialistisch 
opleidingstraject gevolgd en zijn door het Kadaster gecertificeerd.

Enkele van onze specialismen:
 Kadastrale splitsing van percelen op basis van definitieve grenzen
 Kadastrale splitsing van percelen op basis van voorlopige grenzen
 Gefaseerde kadastrale splitsing van woningpercelen
 Kaveluitzetting in combinatie met kadastrale splitsing van percelen
 Splitsingstekeningen ten behoeve van splitsing in appartements-

rechten

vastgoed
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FACTO GEO is een geodetisch ingenieursbureau. Onze 
vakmensen opereren vanuit het hele land in vier sectoren: 

Industrie, Bouw, Vastgoed en Overheid. Met een team enthousiaste 
vakmensen werken wij aan het uitvoeren van landmeetkundige 
werkzaamheden en het bewerken en presenteren van geodata.

Vakmensen in meetwerk
Het geo-vak is altijd in ontwikkeling. Onze specialisten bewegen 
mee. FACTO GEO is zich er van bewust dat de juiste vakkennis van 
belang is voor goede service en bedrijfsvoering. Onze vakmensen 
worden dan ook voortdurend bijgeschoold. Hiermee maken wij 
VAKWERK IN MEETWERK zeker waar.

Kwaliteit en continuïteit
Het leveren van kwaliteit aan onze klanten 

en medewerkers staat voorop in onze 
dienstverlening. Wij streven dan ook naar 

continue verbetering.

FACTO GEO is gecertificeerd conform 
NEN-EN-ISO 9001 -  kwaliteit
NEN-EN-ISO 14001 - milieu

VCA** - veiligheid


