Wij zijn een persoonlijk bouwadviesbureau
met een frisse blik op de bouwwereld

Wij zijn Archisupport, een
onafhankelijk bouwadviesbureau
met een frisse blik op de
bouwwereld.
Creatief én innovatief,
betrouwbaar en oerdegelijk.
Uw bouw- en
onderhoudsprojecten tot
een succes maken.
Dat is waar wij goed in zijn.

Bouwkostenadvies

Bouwmanagement

Energievraagstukken

Bestekken

Wij kennen de spelregels van
de bouwwereld

Profiteer van de juridische kennis
van Archisupprt

Voldoet u aan de eisen van energie
en duurzaamheid?

Uw eisen en wensen vertaalt
naar een bestek
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BOUWKOSTENADVIES

Een marktconforme prijs betalen voor uw bouwproject?
Grip houden op de bouwkosten?

Archisupport kent de spelregels van de bouwwereld en is

Bouwkostenadvies
Wij kennen de spelregels van de bouwwereld

honderd procent onafhankelijk. Als vertrouwenspersoon geven
we u kostencalculatie-advies in alle fasen van het bouwproject.

Meer over onze bouwkostenadviezen

BOUWKOSTENADVIES

O PSTEL L EN BEGROTI N GEN / CALCU L AT IE S

Als opdrachtgever houdt u graag grip op de kosten van uw
project. Met professionele begrotingen van Archisupport wordt
u achteraf niet geconfronteerd met financiële tegenvallers.

Wij stellen begrotingen op in alle fasen van het ontwerptraject:
schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.
Minder geld uitgeven? Archisupport adviseert u over mogelijke
besparingen
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BOUWKOSTENADVIES

TO ETSEN O FFERTES AAN BI ED ER S

Verzekerd zijn van de hoogste kwaliteit tegen de juiste prijs?
Archisupport houdt uw offertes kritisch tegen het licht en geeft
deskundig advies.

Bij het toetsten van offertes komt onze kennis van
bouwkosten, energieprestaties en onderhoud samen.
Archisupport toetst dan ook niet alleen op een marktconforme
prijs, maar ook op de kwaliteit.
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JU L IAN A VA N S TO LB E RGLAAN, LO P IK

BOUWKOSTENADVIES

A DVISER ING BI J GE S CHI LLE N

Bent u ontevreden over de geleverde bouwkwaliteit? Of heeft u
een ander geschil? Archisupport bemiddelt en adviseert.

Als onafhankelijk deskundige werken we onder meer in
opdracht van rechtbanken.
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Hoe groter het project, hoe groter de risico´s.

P R IJ SONDE RHANDE LI NG

Een investeringskosten berekening van Archisupport helpt u
grip op de kosten te houden.

Waar krijgen voor uw geld? Profiteer van onze kennis van de
bouwwereld en laat Archisupport de prijsonderhandelingen

Totale kosten in beeld

voeren met uw aannemer of onderhoudsbedrijf. Dan weet u

Daarbij gaat het niet alleen om de directe bouwkosten, maar om alle

zeker dat u nooit te veel betaalt.

kosten die met het project zijn gemoeid.

Investeringskostenramingen zijn vaak onderdeel van een
haalbaarheidsonderzoek. Bijvoorbeeld naar de haalbaarheid van de
aankoop van vastgoed/grond voor een nieuwe ontwikkeling.
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BOUWKOSTENADVIES

I N VESTERI N GSKO STEN BEREK EN IN G

bepaalde vlakken kennis tekort komt? Dan helpen wij u graag.
Wij geven opdrachtgevers én opdrachtnemers bouwkundig
onderbouwd advies, zowel voor bestaande bouw als

Bouwmanagement

nieuwbouw. In alle fasen van het project.

Profiteer van de juridische kennis van Archisupprt

Meer over bouwmanagement

BOUWMANAGEMENT

Zit u met bouwkundige vragen of heeft u het idee dat u op

Projectmanager met veel ervaring
jarenlange managementervaring in de bouwsector. Als spil in het
bouwproces garanderen wij dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd

Faalkosten voorkomen? Wilt u er zeker van zijn dat

volgens programma van eisen, budget en planning. Samen met

uw bouwproject een succes wordt? Laat Archisupport

Archisupport haalt u het maximale uit uw project.

het projectmanagement uitvoeren en maak ons
eindverantwoordelijk voor het slagen van uw project. U kunt
ons in alle fases van uw project inschakelen.

Rapportages
Wij vinden het belangrijk dat u voortdurend op de hoogte blijft van
de voortgang van uw project. Daarom ontvangt u op vaste tijden
rapportages.
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BOUWMANAGEMENT

P ROJ ECTMANAGE ME NT

Onze projectmanagers zijn honderd procent onafhankelijk en hebben

TO ETSI N G BO U W KO STEN

of leverancier voor aan Archisupport en wij toetsen of hij
marktconform is.

Second opinion voor woningcorporaties
Archisupport is daarnaast gespecialiseerd in second opinions voor
woningcorporaties. Uw meerjarenonderhoudsplan toetsen we volgens
NEN 2696.
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BOUWMANAGEMENT

Uw bouwkosten toetsen? Leg uw offerte van uw aannemer

DIR ECTI E VO E RI NG

tijd veel zaken op u af. Ontbreekt het u aan kennis of tijd om

Onze directievoerder stuurt uw project op geld, organisatie, tijd,
informatie, kwaliteit (GOTIK) en projectrisico´s. Hij zit bouwvergaderingen
voor, beantwoordt vragen van de aannemer en houdt het grote geheel

die snel te beantwoorden of te organiseren? Archisupport

scherp in de gaten. Hierdoor heeft u de zekerheid dat u krijgt waarvoor u

heeft de oplossing. Sinds 1995 adviseren wij opdrachtgevers

heeft betaald. Via periodieke rapportages houden we u op de hoogte van

en opdrachtnemers tijdens bouwprojecten. Onze

de voortgang van het project.

onafhankelijke directievoerders staan klaar om uw belangen te
vertegenwoordigen. Het gevolg: een soepel lopend project en

Een directievoerder nodig? Archisupport kent alle spelregels
van de bouw. En daar plukt u de vruchten van.

een prachtig eindresultaat.
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BOUWMANAGEMENT

Tijdens de uitvoering van een bouwproject komen er in korte

Zekerheid

O PSTEL L EN VAN BU D GETBEGROTI NG E N

Faalkosten en vertragingen voorkomen? Kies voor bouwkundig

Voor opdrachtgevers stellen wij in de initiatieffase een

toezicht door Archisupport: onafhankelijk, kritisch, deskundig

budgetbegroting op. Op basis van de wensen/uitgangspunten

en proactief.

van onze opdrachtgever (of een initiatief) stellen wij een
budgetbegroting op door de functie, omvang en de gewenste

Uw vertegenwoordiger op de werkvloer

beeldkwaliteit financieel inzichtelijk te maken. Deze begroting

Wij vertegenwoordigen u op de werkvloer en controleren of alles volgens

wordt op niveau 1 (Rubrieken) en niveau 2 (Clusters) van de

contract wordt uitgevoerd. Worden er contractafspraken geschonden?
Dan grijpen wij proactief in om problemen en discussies in een later

NEN 2699 opgezet en uitgewerkt.

stadium te voorkomen.

Aan de hand van deze begroting is discussie en sturing
Met bouwkundig toezicht door Archisupport kiest u voor de

mogelijk. Bij een budgetbegroting kunnen afwijkingen ten

zekerheid van een geslaagd project.

opzichte van een ’standaard’ inzichtelijk gemaakt worden.
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BOUWMANAGEMENT

B OU W K UNDI G TO E ZI CH T

Een succesvol bouwproject kan niet zonder bouwkundig
tekenwerk. Archisupport vervaardigt 3D modellen,
bouwkundige tekeningen en detailleringen in alle fasen van een
bouwproject. Dit wordt gedaan vanuit het BIM model (Building
Information Modeling) van uw project.

Bouwkundig tekenwerk
Een bouwproject kan gewoonweg niet zonder

Ondersteuning nodig voor uw (BIM) project? Een omgevingsvergunning
aanvragen? Of uitvoeringstekeningen nodig voor uw bouwproject?
Dan ondersteunen wij u hier graag mee.

Meer over ons tekenwerk

BOUWKUNDIG TEKENWERK

Wij schakelen snel en denken altijd met u mee.

Detailtekeningen

Doorsnedes

Plattegronden

Gevelaanzichten

Situatietekeningen

Artist impressions

3D modellen

Verkooptekeningen

Dit is slechts een beknopte greep van tekeningen.
Vanzelfsprekend verzorgen wij alle soorten tekenwerk.
29

BOUWKUNDIG TEKENWERK

Slooptekeningen

B EST EK TE K E NI NGE N
W ERK TEK EN I N GEN
Bestektekeningen (technische ontwerptekeningen) geven
Werktekeningen zijn de verbindende schakel tussen partijen die

dat moet gebeuren. Samen met de bestektekst hebben

samen aan een (groot) project werken. Deze werktekeningen

aannemers deze tekeningen nodig om een offerte te kunnen

bevatten alle informatie over bouwmaterialen, constructies,

maken.

aansluitingen en verbindingen.

Archisupport vervaardigt de bestektekeningen die nog

Archisupport levert alle werktekeningen die nodig zijn om uw

zijn voor de contractvorming bij renovatie, verbouw- en

project tot een succes te maken.

nieuwbouwprojecten.
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BOUWKUNDIG TEKENWERK

duidelijkheid over wat er gebouwd moet worden en hoe

3 D / BI M-MO DE LLE N
VERKO O PTEK EN I N GEN
Effectief samenwerken in de bouw?
Kies voor een BIM-model van Archisupport.

Uw object sneller verkopen? Een verkooptekening van

Een bouwwerkinformatiemodel (BIM) is een effectieve
methode om integraal te ontwerpen, te bouwen en te

informatie in het (digitale) model. Uw voordeel?

Met een BIM-model van Archisupport is de kans op fouten

situatie helder in beeld. Of laten bijvoorbeeld zien welke
(inrichtings)mogelijkheden er zijn voor een ruimte.

Een verkooptekening van Archisupport biedt geïnteresseerde
kopers nieuwe inzichten.

kleiner en dalen de faalkosten.
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BOUWKUNDIG TEKENWERK

onderhouden. Deelnemende partijen delen alle beschikbare

Archisupport trekt de aandacht. Wij brengen een bestaande

Professionele artist impressions (3D Visulatie) nodig?
De artist impressions van Archisupport zijn van zeer
hoogwaardige kwaliteit. Wij maken ze voor nieuwbouw en
verbouw en van exterieur tot interieur.

Waarom een artist impression? Een artist impression geeft in één blik
een toekomstbeeld van uw bouwproject. Een beproefd middel om
woningen/panden sneller te verkopen of investeerders te vinden voor
een project.
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BOUWKUNDIG TEKENWERK

E S M O RE ITS TRA AT E N SAN DE R IJ S T RAAT AMST ER DAM

ARTIST IMPRESSIONS

SP L IT SINGS TE K E NI NGE N
D ETAI LTEK EN I N GEN
Splitsingstekening nodig? Archisupport brengt de grenzen

Een detailtekening zoomt in op een klein deel van een

tussen de verschillende appartementsrechten en de

bouwplan. Informatie die onmisbaar is voor de bouwers. Een

gemeenschappelijke ruimten helder in beeld. Binnen een

detailtekening laat bijvoorbeeld zien hoe een vloer verbonden

gebouw met meerdere eigenaren ziet u hierdoor snel hoe het

is met wanden of kozijnen, hoe een dakconstructie in elkaar zit
of op welke manier isolatie is toegepast.
De detailtekening is verplicht voor de aanvraag van een

Waarom een splitsingstekening?

omgevingsvergunning bij de gemeente. Aannemers of uitvoerders

Bij verkoop van uw appartement is de splitsingstekening één van de

hebben de tekeningen nodig om hun werk goed te kunnen doen.

stukken die u moet aanleveren bij de notaris. Als u een deel van een

De detailtekening helpt om het bouwproces probleemloos te laten

woning of pand wilt verkopen, heeft u een splitsingsvergunning nodig.

verlopen.

De splitsingstekening is één van de vereisten in de procedure.
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BOUWKUNDIG TEKENWERK

is gesteld met de eigendomsrechten.

ON T R U IMINGS PLATTEGRO NDE N

Ontruimingsplattegronden nodig? Archisupport brengt de
in- en uitgangen van het gebouw in beeld en vermeldt waar
de blusmiddelen zich bevinden. Ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond is in de meeste gevallen verplicht voor
gebouwen waar veel personen samenkomen. Hulpdiensten kunnen

Archisupport tekent ook zogeheten aanvalsplattegronden
voor de brandweer. Deze zijn nog uitgebreider dan de
ontruimingsplattegrond en zijn verplicht voor drukke
gebouwen.

Wilt u weten of uw bedrijf een ontruimingsplattegrond nodig

met zo´n tekening slagvaardiger optreden bij calamiteiten.

heeft? Archisupport zoekt het voor u uit.
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BOUWKUNDIG TEKENWERK

tekenen wij volgens de norm NEN 1414.

AAN VAL SPL ATTEGRO N D

3 D-SCAN (I NME TE N)
Een 3D-scanner is de nieuwste manier om een object in te
meten. Het grote voordeel: een nog realistischer beeld van de
werkelijkheid.
Hoe werkt de 3D-laserscanner?
BOUWKUNDIG TEKENWERK

De scanner vangt het gebouw in een zogeheten pointcloud, een wolk van
meetpunten. De wolk bevat alle meetgegevens en kan als onderlegger
gebruikt worden voor een 3D-tekening. Een groot voordeel van deze
nieuwe methode is dat de scanner nooit een punt vergeet.

Een 3D-scan is zowel geschikt voor interieurs als exterieurs.
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Voldoet uw plan aan de wettelijke regels? Wat zijn de
bouwmogelijkheden van een locatie?

Bij elk bouwproject moeten tal van vragen worden beantwoord.
Archisupport toetst en onderzoekt. Wilt u succesvol een
omgevingsvergunning aanvragen? Dan moet uw bouwplan

Bouwbesluittoetsingen

voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Wij toetsen uw bouwplan en adviseren op maat

Archisupport verzorgt uw bouwbesluittoetsing.
BOUWBESLUITTOETSINGEN

Lees meer over onze specialisaties

Verblijfsgebieden

De hoeveelheid
daglicht

De toevoer en
afvoer van ventilatie

Ons bouwbesluittoetsingsrapport voorziet, in vrijwel alle
projecten, de door de gemeente vereiste gegevens voor het
afgeven van een bouwvergunning.

Vanzelfsprekend kunnen wij, indien de gemeente dit wenst,
aanvullende gegevens verzorgen.
Spuiventilatie

Bepalen van
gebruiksfuncties

Energiezuinigheid

BOUWBESLUITTOETSINGEN
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Waar wij goed in zijn
TO ETSI N G BO U W KO STEN

Uw bouwkosten toetsen? Leg uw offerte van uw aannemer
of leverancier voor aan Archisupport en wij toetsen of hij
marktconform is.

Second opinion voor woningcorporaties
Archisupport is daarnaast gespecialiseerd in second opinions
voor woningcorporaties. Uw meerjarenonderhoudsplan
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BOUWBESLUITTOETSINGEN

toetsen we volgens NEN 2696.

HAAL BAARHEI DSO N D ERZO EK
TOET SIN G BE S TE MMI NGS PLAN
Heeft u wensen voor nieuwbouw of verbouw? Met een grondig
Laat u zelf een huis of pand bouwen? Dan moet uw bouwplan

haalbaarheidsonderzoek van Archisupport voorkomt u

binnen het gemeentelijke bestemmingsplan passen.

teleurstellingen en onnodige kosten.

Archisupport toetst uw bouwplan aan de bestemming of

Wij brengen in kaart of uw plannen financieel en technisch

zoekt uit welke bouwmogelijkheden er op de gewenste locatie

haalbaar zijn. En of ze passen binnen de regelgeving en de

zijn. De bestemming van uw grond wijzigen? Archisupport

bestemming.

onderzoekt de mogelijkheden.

Blijken bepaalde facetten van uw plan niet haalbaar? Archisupport
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BOUWBESLUITTOETSINGEN

zoekt naar creatieve oplossingen.

V ERG U N NI NGVRI J BO UWE N

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning nodig.
Er zijn echter uitzonderingen zoals het plaatsen van een
dakkapel aan de achterzijde van uw woning. Handig, want
hierdoor bespaart u tijd en geld.

Wij kennen de wetgeving en kunnen u exact vertellen waarvoor u wel
of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Daarnaast kunnen we
u bijpraten over de eisen van het Bouwbesluit. Ook vergunningvrije
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BOUWBESLUITTOETSINGEN

bouwprojecten moeten aan deze regels voldoen.

ENERGIEVRAAGSTUKKEN

Als vastgoedeigenaar moet u voldoen aan strenge eisen op het
gebied van energie en duurzaamheid. En die eisen worden de
komende jaren alleen nog maar strenger. Archisupport toetst
en adviseert.

Energievraagstukken
Voldoet u aan de eisen van energie en duurzaamheid?

Meer over onze toetsingen en adviezen

ENERGIEVRAAGSTUKKEN

Bouwplannen vergelijken

MILIEULAST BEREKENINGEN

Wij berekenen niet alleen de milieulast van de bouw, maar
kijken ook naar onderhoud en energiegebruik. Indien gewenst

Een woning of kantoor bouwen? Dan bent u bij de aanvraag

nemen we ook de bouwkosten mee in de berekening. Handig

van een omgevingsvergunning verplicht om milieulast

als u meerdere bouwplannen wilt vergelijken.

berekeningen aan te leveren. Archisupport rekent de
milieulast voor u uit.

Voldoet uw plan niet aan de milieulastnormen? Archisupport
heeft altijd een oplossing.
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N IE UW B O U W B E DR IJFS H AL P RO DU C T IE K UN ST STO F KOZIJ N EN

Opdrachtgever: De Waal Kozijnen te Veen

Werkzaamheden: Ontwerp, omgevingsvergunning, directievoering en toezicht

ENERGIEVRAAGSTUKKEN

EN ERG IEP R ES TATI E ADVI E S (E PA)

Energieprestaties steeds belangrijker
Het Europese beleid is erop gericht dat vanaf 2020 nieuwe gebouwen

De energieprestaties van uw woning of gebouw verbeteren?

géén of zeer weinig energie gebruiken. Ook aan bestaande gebouwen

Een Energieprestatieadvies (EPA) van Archisupport

worden steeds hogere eisen gesteld. Een enorme opgave voor

geeft u inzicht in bouwkundige en installatietechnische

vastgoedeigenaren. Slim inspelen op de toekomst? Vraag Archisupport

verbetermaatregelen. Als gecertificeerd adviseur is de kwaliteit

om advies.

van ons advies geborgd.
Energielabel voor uw woning
Waarom energieprestaties verbeteren?
Een verbeterde energieprestatie resulteert in een aanmerkelijk lagere
energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder
binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).
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Een energielabel is sinds 2008 verplicht bij nieuwe verhuur of verkoop
van een woning. De overheid heeft op iedere woning een voorlopige
energielabel toebedeeld. Wilt u weten of dit klopt voor uw situatie? Of
heeft u een energielabel nodig? Archisupport staat voor u klaar.
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ENERGIEVRAAGSTUKKEN

EP C BE RE K E NI NGE N
Een nieuwe woning of utiliteitsgebouw realiseren? Voor de
aanvraag van de omgevingsvergunning heeft u onder meer een
EPC berekening nodig. Archisupport voert deze ingewikkelde
klus graag voor u uit.

Wij rekenen volgens de allernieuwste methoden zoals
beschreven in wettelijke richtlijn NEN 7120.
Archisupport presenteert de uitkomsten van de EPC
berekeningen in een helder rapport.
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Als opdrachtgever heeft u een ideaalplaatje voor ogen.

bouwpartners. De bestekschrijvers van Archisupport helpen
u de juiste partijen te contracteren. Op een andere manier tot
contractvorming komen? Wij denken mee over innovatieve
methodes.

Bestekken
Uw eisen en wensen vertaalt naar een bestek

Hier zijn wij goed in

BESTEKKEN

Dit kan alleen worden bereikt als u samenwerkt met de juiste

O P ST EL L EN B ES TE K CO NFO RM S TABU I I

BESTEKKEN

Uw bouwproject aanbesteden? De STABU II systematiek is
een beproefde methode voor de prijs- en contractvorming bij
renovatie-, verbouw- en nieuwbouwprojecten. Archisupport
heeft veel ervaring met deze methodiek.

Wij vertalen uw wensen in een bestek dat herkenbaar en
eenduidig is voor alle partijen in de bouwwereld. Hierdoor kunt

“Als architect maak ik voor ons buro (WVAU Architecten) regelmatig gebruik
van de diensten van Archisupport voor het ramen van de bouwkosten in alle
fases van het ontwerp. Dat gaat in goed overleg en levert een goed beeld

u aanbiedingen uitstekend vergelijken en de beste partijen

voor ons en de opdrachtgever van de te verwachten kosten voor realisatie

selecteren.

van de bouwplannen.”
Alenca Mulder - WVAU Architecten
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O PSTEL L EN TECHN I SCHE O M SCHRI J V IN G

Bouwer(s) selecteren met een traditioneel
aanbestedingstraject? Archisupport stelt voor u de technische

STABU bouwbreed is de opvolger van aanbestedingsmethode

omschrijving op. Hierin staat exact beschreven welke

STABU II. Archisupport is thuis in deze nieuwe methode en

materialen en technieken moeten worden toegepast en wat de

stelt voor u een helder bestek op.

overige eisen zijn.

Een voordeel ten opzichte van STABU II is dat alle informatie

Twijfelt u tussen een technische beschrijving of een bestek?

uit het bestek nu digitaal beschikbaar is via het web.

Archisupport adviseert u over welke aanbestedingsvorm het
beste past bij uw project.
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BESTEKKEN

OP ST EL L EN B ES TE K CO NFO RM S TABU
B OUWBRE E D

OP ST EL L EN A LGE ME NE VO O RWAARDE N

Archisupport helpt u die zoveel mogelijk te beperken. Wij
hebben de juridische kennis in huis die nodig is voor het
opstellen van heldere algemene voorwaarden, de basis van
ieder contract.

Wat staat er in de algemene voorwaarden?
In de algemene voorwaarden staat onder meer zwart op wit wanneer de
werkzaamheden beginnen, wanneer ze klaar zijn, wie wat doet, hoe de
betalingen zijn geregeld en hoe er wordt omgegaan met tegenvallers.

BESTEKKEN

Bij ieder bouwproject, groot of klein, loopt u risico´s.

Risico´s beperken, problemen voorkomen. Profiteer van de
juridische kennis van Archisupport en laat ons uw afspraken

Selectie en contractvorming

contractvorming.

Uw partner met de juiste juridische kennis

Lees meer over selectie en contractvorming

SELECTIE EN CONTRACTVORMING

zwart op wit vastleggen. Wij zijn uw partner bij selectie en

Bouwteamovereenkomst
In een bouwteamovereenkomst staat onder meer exact beschreven wat

OP ST EL L EN B OU WTE AMOVE RE E NKO MS TE N
( VO O RTRAJECT)

het project inhoudt, wat de planning is, wat de budgetten zijn en wat er
gebeurt als afspraken niet worden nagekomen. Archisupport vertaalt alle
afspraken in een bouwteamovereenkomst.

Uw bouwproject laten uitvoeren door uw ´huisaannemer(s)´?

bouwteamovereenkomst. Daarmee schept u duidelijkheid en
voorkomt u eventuele problemen.

Voordelen
Samenwerken met een bekende aannemer heeft voordelen. U betrekt
deze partij al in een vroeg stadium bij uw plannen, waardoor u geen
aanbestedingstraject hoeft te volgen. Daarmee bespaart u tijd en geld.
Nadeel is dat u waarschijnlijk niet de laagste prijs betaalt.
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SELECTIE EN CONTRACTVORMING

Laat Archisupport onderlinge afspraken vastleggen in een

DE AK K E R , LO P IK

Opdrachtgever: De Woningraat

Werkzaamheden: Planvorming, bestek & tekenwerk, selectie, contractvorming, directievoering en toezicht

O PS TE LLE N
AAN N EMIN GS OVE RE E NKO MS TE N

ADVI SERI N G I N SEL ECTI EPRO CED U R E S

Een geschikte aannemer selecteren kan op veel manieren.
Heeft u aannemers geselecteerd? Dan is het tijd om de
aannemingsovereenkomsten op te stellen. Archisupport heeft
de benodigde juridische kennis in huis en legt belangrijke

Afspraken in aannemingsovereenkomst

bestek noodzakelijk of voldoet een technische beschrijving?
Wij adviseren u over de procedure die optimaal aansluit
bij uw wensen, de omvang van het project en wettelijke
verplichtingen.

In de overeenkomst kunnen we bijvoorbeeld vastleggen wat de
werkzaamheden inhouden, welke vergoeding daar tegenover staat en

Een selectieprocedure geselecteerd? Ook tijdens het selectieproces

wanneer het werk moet worden opgeleverd.

staan wij voor u klaar met deskundig (juridisch) advies.
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SELECTIE EN CONTRACTVORMING

afspraken zwart op wit vast.

Wanneer moet u Europees aanbesteden? Is een uitgebreid

COÖRDI NE RE N VAN
AAN B EST EDI NGS PRO CE DURE S

D E COÖR D I N AT I E VAN UW
AAN B E S T E D I N G S PROCEDURE
I S B I J ON S I N

Uw project aanbesteden? In Archisupport heeft u

VE RT ROUW D E HAN D EN.

een deskundige partner, die u moeiteloos door het
aanbestedingstraject loodst.

Er zijn talrijke manieren om via een aanbesteding een aannemer te
selecteren. Voor iedere procedure geldt dat het een zorgvuldig proces
is dat stapsgewijs wordt doorlopen. Dankzij de juridische kennis van
Archisupport weet u zeker dat alles exact volgens de regels verloopt.
Daarmee voorkomt u na afloop eventuele claims van teleurgestelde
aannemers.

SELECTIE EN CONTRACTVORMING

Zorgvuldig proces

Een Meerjarenondershoudsplan (MJOP) verschaft inzicht in
de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan uw pand of
woning, wanneer deze uitgevoerd dienen te worden en wat de
kosten ervan zijn. Met het opstellen van een MJOP verzekert u
zich ervan dat uw pand of woning in topconditie blijft.

Archisupport neemt het gehele proces van inventariseren,
inspecteren, calculeren én rapporteren voor haar rekening.

MJOP

Hierdoor krijgt u als eigenaar of beheerder een volledig

U kunt rekenen op een onafhankelijk en passend advies

overzicht van de noodzakelijke onderhoud(skosten) op zowel
de korte- als lange termijn. Daarnaast geeft Archisupport
advies over welke duurzame oplossingen, maatregelen of
investeringen interessant zijn voor u als eigenaar of beheerder.
MJOP

Bekijk ons stappenplan

CALCU L EREN

Allereerst zullen onze experts inventariseren welke elementen,

De inventarisatie en inspectie vormen de basis voor het

nu of in de toekomst, onderhoud nodig zullen hebben.

calculeren van de onderhoudskosten. Aan de hand van

Deze inventarisatie gebeurt op basis van een persoonlijk

analyses en doorberekeningen bepaalt Archisupport wanneer

gesprek, bouwkundige tekeningen en overige beschikbare

welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn en welke

documentatie.

kosten hieraan verbonden zijn.
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MJOP

IN VE NTARI S E RE N

NIE UW B O U W M ULT IF U N CT IO N E E L C E N T R U M, ALLEMAN SWAAR D

Opdrachtgever: Nieuwbouw MFC Allemanswaard te Amerongen

Werkzaamheden: Directievoering en toezicht

R APPO RTE RE N

ADVI SEREN

Aan de hand van de uitkomsten van bovenstaande stappen

Naast het verzorgen van een MJOP-rapportage,

krijgt u een uitvoerig MJOP-rapport. Dit rapport bevat een

adviseert Archisupport u ook graag welke duurzame

gedetailleerde en volledig uitgewerkte planning en begroting.

onderhoudsmaatregelen interessant zijn voor uw als eigenaar
of beheerder.
Door te investeren in duurzame oplossingen, kunnen

onderhoudswerkzaamheden op de korte en lange termijn én

toekomstige kosten worden onderdrukt en levert u direct een

ziet u direct wat dit voor kostenplaatje met zich meebrengt.

bijdrage aan een duurzaam pand.
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MJOP

Hierdoor heeft u een volledig overzicht van de noodzakelijke

EEN GREEP UIT
ONZE REFERENTIES

“ Onlangs hebben wij twee begrotingen laten maken bij Archisupport. Ik
had de naam van Roelof doorgekregen van mijn compagnon die goede
ervaringen met jullie had bij zijn vorige werkgever. En ik heb diezelfde goede
ervaring gehad: snel, volgens afspraak en duidelijk. Wat ik daarnaast prettig
vind werken: je krijgt de begroting als Excel dus je kunt er zelf dingen in
aanpassen mocht dat nodig zijn en als er vragen of verduidelijkingen nodig
zijn is dat geen probleem, wordt alle tijd voor genomen.
Service! Wij komen zeker terug…”
Mathijs Ransijn - CPO Het Kashuis
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Archisupport is al twintig jaar een toonaangevend bouwkundig
adviesbureau met een schat aan ervaring op vele gebieden.

Onze trouwe opdrachtgevers geven ons al jarenlang het

Drostestraat 25

vertrouwen om hun project tot een succes te maken.

Postbus 85
3958 ZV Amerongen

Vanuit ons kantoor in Amerongen zijn wij ook actief in

0343 – 45 77 12

Veenendaal, Utrecht, Amersfoort en tal van andere plaatsen.

info@archisupport.nl

Archisupport staat klaar voor iedereen die bouwondersteuning
of bouwadvies nodig heeft.

A RC H ISU PPORT.NL
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