
Bouwkostenadvies 

BOUWKUNDIGE BEGELEIDINGS ADVIESGROEP 



BBA heeft jarenlange ervaring met de financiële aspecten van 

bouwprojecten voor nieuwbouw, renovatie en transformaties. 

Bent u niet zeker van de financiële haalbaarheid van uw 

project? BBA stelt overzichtelijke kostenramingen op in iedere 

fase van het bouwproces.  Bent u opzoek naar ondersteuning 

of advies van een onafhankelijke kostendeskundige? Wij 

adviseren u graag bij het technisch en / of financieel 

optimaliseren van uw bouwplannen.  

 

Bouwkostenadvies 

The Student Hotel Amsterdam 

Bouwkostenmanagement 

Wilt u uw project realiseren volgens het programma van eisen 

en binnen het vastgestelde budget? Onze kostenadviseurs 

ondersteunen het bouwproces op financieel gebied. Wij stellen 

in iedere fase van het bouwproces een investeringskosten- en 

bouwkostenbegroting op. Verder bewaken wij het totale 

kostenverloop in het bouwproces en geven op ieder moment 

inzicht zodat u (indien nodig) kunt bijsturen.  

 

Bouwkostenmanagement van  BBA richt zich met name op: 

- het opstellen van begrotingen in elke planfase; 

- opstellen van financiële rapportages of fasedocumenten; 

- actieve deelname in ontwerpteams; 

- adviseren in aanbestedingsvormen; 

- uitschrijven en/of begeleiden van aanbestedingen; 

- Opstellen van hoeveelheden voor aanbestedingen 

(Internationaal ook wel bekend als Quantity surveyor en  

Bill of Quantities); 

- second opinion op inschrijvingen en toetsen van 

marktconformiteit; 

- Meer- en minderwerkbeoordelingen. 

 

Kostenbegrotingen 

Heeft u een programma van eisen of een reeds uitgewerkt 

ontwerp? BBA kan voor u in iedere fase van het bouwproces 

een kostenbegroting opstellen.  

 

Investeringskostenbegroting 

In een investeringskostenbegroting zijn alle kosten opgenomen 

die nodig zijn om een project te kunnen realiseren. Een actuele 

investeringskostenbegroting is onmisbaar om een project te 

kunnen beheersen. Wij maken overzichtelijke 

investeringskostenbegrotingen conform de Indeling van de 

NEN 2699 investeringskosten en exploitatiekosten van 

“onroerende zaken”.  

 

Bouwkostenbegroting 

BBA maakt elementenbegrotingen conform de NLSfB 

elementenindeling en begrotingen conform de STABU besteks 

systematiek. Een bouwkostenbegroting van BBA is overzichtelijk 

en kenmerkt zich door de grote mate van gedetailleerdheid, 

met name in de vroege ontwerpfase. 

 

BIM 

Beschikt u over een BIM-model? Voor het opstellen van een 

bouwkostenbegroting maken wij hier graag gebruik van. Met 

behulp van het BIM-model kunnen wij snel de juiste 

hoeveelheden genereren.  

Voor meer informatie neem contact op met: 

Ing. S. (Sjoerd) Enthoven                            

06 50 12 01 78              

sjoerd.enthoven@bba-bv.nl    

 
 



MFA ‘De Kreek’ Hoorn 

Referentieprojecten 

 

The Student Hotel Rotterdam / Amsterdam / Den Haag        Hotel  11.000 / 27.000 / 12.500 m² 

Soho House Amsterdam   Hotel 8.800 m² 

The Olympic 1931/1962 Amsterdam              Kantoor 25.500 m² 

Oostereiland Hoorn   Divers 10.000 m² 

MFA ‘De Kreek’ Hoorn   Divers  7.000 m² 

Brandweerkazerne Warmenhuizen   Overheid 800 m² 

60 appartementen ‘Grote Waal’ Hoorn  Wonen 6.800 m² 

38 appartementen ‘Wherepark’ Hoorn  Wonen 4.600 m² 

Brede school Veldzicht ‘t Veld   Onderwijs 3.000 m² 

   

Oostereiland Hoorn 
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