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.

Ramingen in úw belang
Ieder project en alle bouwfasen vragen om speciﬁeke kostenraming en
nauwkeurigheid. Wij maken elk type raming: deterministisch en
probabilistisch, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
Bij BKS Schagen krijgt u steekhoudend en concreet advies voor het
bepalen van uw projectbudget of inschrijfprijs. Op élk projectniveau.
Of het nu gaat om een civieltechnisch- of industriebouwproject, of om
woning- en utiliteitsbouw, bij ons telt maar één ding: uw belang.
Kies voor een raming die voor u werkt.
Bel 0224 - 29 65 80 of mail voor meer informatie.

Ramingen
• Deterministische ramingen
• Probabilistische ramingen
• Elementenramingen
• Directieramingen
• SSK-ramingen
• NL-SfB ramingen

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
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.
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