Productinformatie
Wie bouwt, wil de zekerheid van een nauwkeurige begroting. BKS Schagen biedt het u. En wij gaan vérder. BKS Schagen is uw meedenkende totaalpartner.
Scherp, creatief, deskundig en nuchter! Van eenvoudig tot zeer gecompliceerde projecten, van voor tot na de bouw: wij stoppen al onze kennis, ervaring en passie
in elke begroting, raming of advies. Met BKS Schagen als partner behoudt u te allen tijde een heldere blik op de bouwkosten.

Begrotingen in alle soorten en maten
BKS Schagen is meer dan een sterke begroter. Met onze bouwkundige
en civieltechnische kennis kunnen wij u ondersteunen met ramingen
en begrotingen van topkwaliteit én aanvullend advies. Uitgekiend en
onderbouwd. Voor elk project, in iedere bouwfase.
We stellen úw belangen voorop en denken daarbij buiten de
gebaande paden. Dat kan u pure winst opleveren. U wordt dus niet
alleen ontzorgd, u bent ook verzekerd van de slimste begroting en
het beste bouwkostenadvies!

Begrotingen
• Inschrijfbegrotingen
• RAW-begrotingen
• Elementenbegrotingen
• Directiebegrotingen
• Meer-/minderwerk begrotingen
• Probabilistische ramingen

Regel de zekerheid van een optimale begroting.
Bel 0224 - 29 65 80 of mail voor meer informatie.
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van
Bouwkostendeskundige (NVBK) en wij beschikken over
adviseurs die zijn ingeschreven bij de Stichting
Registerkostenmanager Nederland (RKN). Al onze opdrachten
worden aanvaard en uitgevoerd conform De Nieuwe Regeling
(DNR 2011) - zie algemene voorwaarden.

Onderbouwd begroten, bouwen zoals begroot

Onderbouwd begroten,
bouwen zoals begroot
Wie bouwt, wil de zekerheid van een nauwkeurige
begroting. BKS Schagen biedt het u. En wij gaan
vérder. BKS Schagen is uw meedenkende
totaalpartner. Scherp, creatief, deskundig en
nuchter!
Met BKS Schagen als partner behoudt u te allen
tijde een heldere blik op de bouwkosten.
Van eenvoudig tot zeer gecompliceerde projecten,
van voor tot na de bouw: wij stoppen al onze
kennis, ervaring en passie in elke begroting,
raming of advies.
Niet voor niets is onze klantenkring zeer divers.
Bouwbedrijven, architecten, ontwikkelaars en
overheden, maar ook particulieren maken al
jarenlang gebruik van onze expertise.

BKS Schagen
Harmenkaag 14
1741 LA Schagen

T 0224 - 29 65 80
E info@bksschagen.nl

www.bksschagen.nl

