Onderbouwd
begroten

bouwen zoals begroot

Onderbouwd begroten, bouwen zoals begroot

BKS Schagen
ontzorgt en perfectioneert
Bouwprojecten worden steeds complexer, bouwmethoden

elke gewenste begrotingsvorm

ontwikkelen zich in rap tempo. Tóch kunt u de bouwkosten

Wij beheersen alle calculatiemethoden. Uw initiële ideeën,

eﬀectief beheersen. Met BKS Schagen als partner bent u

vraagspeciﬁcatie, schetsen, bestek en tekeningen kunnen

verzekerd van optimale calculaties en ondersteuning, in

wij voor u uitwerken tot de gewenste begrotings- of

elke fase van het bouwproces.

ramingsvorm.

kwaliteit bewaren, kosten besparen

van aanbesteding tot afwikkeling

Het maken van nauwkeurige begrotingen en ramingen

Bouwkostenadvies is meer dan een eenmalige berekening.

vereist brede kennis en ervaring. Bij BKS Schagen vindt u

In het voortraject, tijdens én na de bouw, kortom het

beiden. Onze grenzeloze nieuwsgierigheid leidt

gehele bouwproces, is het zaak om vinger aan de pols te

bovendien tot het vinden van de beste bouwmethoden.

houden. Daar ligt onze ambitie. Oog voor detail en

Doordat wij buiten de gebaande paden denken krijgt u

handelen in úw belang. Van voorbereiding en contract-

oplossingen waarmee u de kwaliteit waarborgt en kosten

vormingsfase tot contractuele afwikkeling kunt u rekenen

beheerst.

op open communicatie, deskundig advies en daadkrachtige ondersteuning.

Wij hebben een sterk team in een platte organisatie.
Hierdoor kunnen wij aantrekkelijke tarieven hanteren
voor complexe zaken.
marten kingma, directeur bks schagen

Specialismen

Innovatieve
contracten

Advies

Sturen op bouwkosten

• Ramingen (probabilistisch)
• Begrotingen

bouwkostendeskundige bks

• Second opinion
• Arbitrage

Calculatie

Bouwkosten

• Detachering
Traditionele contracten

• Pooling

Sectoren
• Woningbouw

• Civiele betonbouw

Uw betrokken partner
voor méér resultaat!

• Renovatie

BKS Schagen combineert professie en gedrevenheid met

• Industriebouw
• Utiliteitsbouw

Methodieken

toegankelijkheid. Wij geloven in duurzame relaties,
gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen.

• RAW
• STABU

Op deze manier kunnen wij maximaal met u meedenken en

• NL-SfB

onze sterkste meerwaarde leveren: slimmer advies.

• SSK

De meest voor de hand liggende oplossing is niet altijd de beste.

Opdrachtgevers

het resultaat:
u krijgt de beste prijs-kwaliteitverhouding.

• Bouwbedrijven
• Architecten
• Projectontwikkelaars

Onze calculaties en bouwkostenadvies vormen het fundament

• Overheden

voor het succes van uw bouwproject.

• Particulieren
• Woningcorporaties

Zo volbrengen wij onze missie, namelijk u de best mogelijke
service verlenen.

BKS Schagen
Harmenkaag 14
1741 LA Schagen
0224 - 29 65 80

www.bksschagen.nl

