projectmanagement

Interim Bouwconsult b.v. is een onafhan−

bouwkundig advies

kelijk raadgevend ingenieursbureau en

project-organisatie
bouwkostenbeheersing
projectplanning
directievoering

gespecialiseerd in bouwkundige project−
begeleidings− en advieswerkzaamheden
waarbij de nadruk wordt gelegd op het
beheersen en controleren van het bouw−
proces.

bouwkundig tekenwerk
veiligheid en gezondheid

Bouwkundig tekenwerk is een van de gebieden
waarin ons buro op diverse facetten ondersteuning
kan verlenen.
Voor architektenburo’s die -tijdelijk- geen mogelijkheid hebben voor het verrichten van het noodzakelijke tekenwerk kan op diverse nivo’s ondersteuning gegeven worden, waaronder met name
bouwaanvraag

tekeningen,

bestektekeningen,

werk- en detailtekeningen.
Het tekenen op de vertrouwde tekentafel wordt
nauwelijks meer gedaan. Bij verbouwingen, onderhoud en beheer van bestaande bouw zijn er veelal
nog 'met de hand' vervaardigde tekeningen aanwezig,

voornamelijk

schillende

firma’s

vervaardigd
die

door

verschillende

verteken-

methodieken, schalen e.d. hanteerden.
Daarbij in aanmerking nemende de diverse stadia
waarin deze tekeningen zijn vervaardigd, geeft dit
veelal een incompleet beeld van de bouwkundige
toestand van het gebouw. Als dan ook nog in de
loop der tijd diverse verbouwingen en aan-
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passingen hebben plaats gevonden is het risico
groot dat het ontwerp op basis van verkeerde uit-
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gangspunten wordt vervaardigd. De investering in
het inventariseren van de tekeningen en op geautomatiseerde wijze overzetten zal dan waarde-
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vol blijken bij het bouwvoorbereidingsproces.
Het inmeten van een gebouw en daaropvolgend
opzetten van een tekening ten behoeve van het
maken van een (verbouwings)ontwerp of voor de
vervaardiging

van

een

meetcertificaat

kan

eveneens verzorgd worden.
Indien een appartementencomplex gesplitst wordt
in zelfstandige eenheden dient een zogenaamde
splitsingstekening te worden ingediend bij de
splitsingsakte. Deze tekening dient aan - door het
Kadaster vastgestelde - eisen te voldoen.
Tekeningen kunnen door ons vervaardigd worden
in Autocad. Aanlevering kan plaats vinden op
dvd/cd, e-mail ofwel uitgeplot.

Een gedegen begeleiding gedurende de
voorbereiding en uitvoering van een bouw−
project is zeker belangrijk voor de reali−
satie binnen de gestelde kwaliteitsnor−
men, beschikbare tijd en vastgesteld
budget. Interim Bouwconsult kan deze
taak op zich nemen en een partner zijn v
oor een succesvol bouwproject.

