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Hiermee verklaart Hobéon Certi� cering b.v. dat het kwaliteitssysteem van:

Restauratiearchitectuur BBM 

De goedkeuring is afhankelijk van het blijvend voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de GEAR, hetgeen door de Hobéon Certi� cering periodiek zal 
worden beoordeeld.  Dit certi� caat bestaat uit 1 pagina.

BUREAUPROFIEL
BBOR richt zich sinds de oprichting in 1985 op onderzoek en restauratie van (beschermde) monumenten. Het bureau is een V.O.F. die
met vier vaste vertegenwoordigers van aanverwante disciplines projectallianties aangaat ten behoeve van integrale voorbereidings- en
uitvoeringskwaliteit. Binnen het monumentenareaal vormt het “klassieke monument” uit de 17de, 18de en 19de en deels ook de 20ste
eeuw het speci� eke werkterrein. Bureaubeginsel is het betre� ende monument in volledigheid te doorgronden en te duiden, alvorens
restauratie- of herstelplannen op te stellen. In de praktijk betekent dat onderzoek en documentatie van de bouw-, veranderings- en
afwerkingsgeschiede-nis en het op basis daarvan opstellen van voorbereidings- en uitvoeringsplannen voor restauratie. Dit gebeurt in
alliantie met vooraanstaande experts op het gebied van de andere (aanverwante) disciplines. BBOR opereert daarin als intermediair
tussen opdrachtgever en onderzoekers. Bij grote projecten waarbij diverse belangen spelen is de rol van BBOR vaak ook die van de
verdediger van het object en de cultuurhistorische belangen daarvan. BBOR is daarnaast de borger van integrale kwaliteit binnen het
spanningsveld van tijd en geld. Het bureau helpt hierbij het professioneel opdrachtgeverschap in te vullen. BBOR adviseert de rijksoverheid, 
gemeentelijke overheden, stichtingen en particuliere monumenteneigenaars. 
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