
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.

Een nieuw bouwproject kent nog vele onzekerheden. Toch kunnen wij 

de beperkte projectgegevens vertalen naar een spreiding op prijzen, 

hoeveelheden én risico’s. Met een probabilistische raming krijgt u al in 

het vroegste stadium optimale zekerheid, van civiele tot utiliteitsbouw.

De uitkomsten van deze raming zijn zeer trefzeker: alle onderdelen 

worden 10.000 keer doorgerekend. Nieuwe projectgegevens worden 

bovendien snel verwerkt en doorberekend. Hierdoor kunt u het proces 

van ontwerp tot en met uitvoering nauwkeurig sturen. 

Zo vroeg mogelijk duidelijkheid over de projectkosten en risico’s?

Bel 0224 - 29 65 80 of mail voor meer informatie.

Onderbouwd begroten, bouwen zoals begroot

Voordelen 
probabilistische raming

• Veel eerder duidelijkheid over 
verwachte kosten

• Beter en eerder inzicht in 
grootste risico’s

• Slimmere keuzes in bouwproces

• Minder verrassingen achteraf

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.

Probabilistisch ramen: vroeg zekerheid 



Onderbouwd begroten, 
bouwen zoals begroot

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.

www.bksschagen.nl
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