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Interim Bouwconsult b.v. is een onafhan−

bouwkundig advies

kelijk raadgevend ingenieursbureau en ge

project-organisatie
bouwkostenbeheersing
projectplanning
directievoering

specialiseerd 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 advies kan praktisch in iedere fase
van het bouwproces worden gegeven. Gedurende
het ontwerp kunnen adviezen gegeven worden met
betrekking tot de bouwfysische aspecten van een
bouwproject zoals warmte, vocht, geluid, alsmede
materiaalgebruik en principedetaillering. Voor het
verkrijgen van een bouwvergunning dient een
bouwvergunningaanvraag te worden ingediend.
Hierbij is het noodzakelijk dat in principe aan alle, in
het bouwbesluit genoemde eisen wordt voldaan,
zoals bijvoorbeeld de brandveiligheid, energiebeheersing, ventilatie, daglichttoetreding en geluidwering. Teneinde het energetisch gedrag van een
woning of gebouw te toetsen, is het in de meeste
gevallen noodzakelijk een Energieprestatieberekening te vervaardigen en in te dienen. Eventueel in
samenwerking met een werktuigbouwkundig adviseur kan ons bureau, voor de benodigde berekeningen zorgdragen. Evenzo kunnen geluidweringsberekeningen, ventilatieberekeningen en equivalente daglichtberekeningen worden vervaardigd.
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In de uitwerkingsfase vindt meestal de vervaardiging
van het bestek plaats en zal de prijsvorming van een
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project tot stand komen. Advisering kan hierbij de
vervaardiging ofwel toetsing van het bestek omvatten.
Ook kan dit inhouden de verdere detaillering en
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advisering ten aanzien van materiaalgebruik.
Advisering kan zich ook voordoen tijdens het
periodiek inspecteren van bouwprojecten waarbij
bouwfysische en bouwtechnische toetsing plaatsvindt
van het uitgevoerde werk. Indien blijkt dat door
bepaalde uitvoeringswijzen mogelijke schade of
problemen in de toekomst zich voor kunnen doen zal
geadviseerd worden maatregelen te nemen.

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

