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De wereld van het vastgoed is fundamenteel aan het veranderen. Data van gebouwen en van de omgeving wordt 
steeds sneller en beter beschikbaar. Het effectief analyseren en toepassen van die informatie stelt u in staat om 
beter en sneller beslissingen te nemen dan uw concurrent.

Cleverstone voegt waarde toe door het systematisch verzamelen van informatie en het toepassen van intelligente 
vastgoedoplossingen. Met het door ons ontwikkelde GRIP®-concept bent u in staat om uw vastgoedportefeuille 
naar eigen inzicht te managen.

Gemakkelijk, plezierig & snel.

GRIP® is een vastgoedmanagement applicatie voor 
portefeuille-/assetmanagers en iedereen   
binnen een huisvestings-/vastgoedorganisatie die 
inzicht wenst te verkrijgen in de portefeuille of 
afzonderlijke gebouwen. 

Om op de juiste wijze gebruik te kunnen maken van de 
GRIP®-applicatie en bijbehorende CMS dient de data 
opgevoerd te worden middels een Excel databestand 
met daarin de gebouwen. 

GRIP® Licenties
Voor het gebruik van GRIP® worden licenties 
afgegeven. Elke licentie biedt toegang tot de GRIP® 
webomgeving. De leesrechten van elke licentie kunnen 
in de CMS omgeving worden aangepast. De manager 
kan gebouwen toevoegen, verwijderen of aanpassen. 
De viewer kan de gebouwen alleen inzien. 

GRIP® is een webapplicatie en kan benaderd worden 
via de webbrowser vanaf een desktop, tablet of 
telefoon. 

Onderstaande browsers worden minimaal 
ondersteund: 
Desktop browsers: 
Microsoft Edge 92 and higher 
Mozilla Firefox 93 and higher 
Google Chrome 94 and higher 
Apple Safari 14 and higher 

Mobiele browsers: 
Google Chrome 94 and higher 
Mozilla Firefox iOS 34 and higher 
Mozilla Firefox Android 93 and higher 
Apple Safari 14 and higher

GRIP® Kosten

GRIP® Small € 100 exclusief BTW per maand
Voor portefeuilles tot maximaal 99 gebouwen met 5 
inlogaccounts voor €99 per maand. 
Heeft u organisatie een portefeuille met maximaal 99 
gebouwen dan valt u binnen het small pakket. U 
ontvangt bij dit pakket 5 inlogaccounts met elk 
toegang tot de gehele of een deelportefeuille. Tevens 
ontvangt een beheerdersaccount.



GRIP® Medium € 200 exclusief BTW per maand
Voor portefeuilles tot vanaf 100 tot 249 gebouwen met 
10 inlogaccounts voor €199 per maand. Heeft u 
organisatie een portefeuille met maximaal 249 gebou-
wen dan valt u binnen het medium pakket. U ontvangt 
bij dit pakket 10 inlogaccounts met elk toegang tot de 
gehele of een deelportefeuille. Tevens ontvangt een 
beheerdersaccount. 

GRIP® Large maatwerk
Voor portefeuilles vanaf 250 gebouwen geldt een 
maatwerkoplossing. U ontvangt bij dit pakket een 
ongelimiteerd aantal inlogaccounts met elk toegang 
tot de gehele of een deelportefeuille. Tevens ontvangt 
een beheerdersaccount.

Data-check
Wilt u volledig ontzorgt worden in de implentatie van 
GRIP®? Wij zorgen voor kwaliteitscheck op uw data en 
plaatsen deze voor u in GRIP®. Daarnaast maken wij 
voor de benodigde accounts aan. 

GRIP® Small € 3.995 exclusief BTW
Dit betreft een eenmalige betaling voor de kwaliteits-
check op uw data binnen het pakket S 

GRIP® Medium € 7.500 exclusief BTW
Dit betreft een eenmalige betaling voor de kwaliteits-
check op uw data binnen het pakket M

GRIP® Large Maatwerk 
Voor het pakket L geldt een maatwerkoplossing

Heeft u interesse in GRIP® of wilt u een vrijblijvend 
proefaccount? 
Neem dan contact op via info@cleverstone.nl of bekijk 
onze website www.cleverstone.nl en vraag direct een 
account aan.


