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gebouw inspectie en advies

advies
ProScan is een inspectie- en adviesbureau met ruime
ervaring in het vakgebied. We houden ons bezig met inventarisaties
en inspecties (onder andere op conditiebasis), kostenramingen en meerjaren onderhoudsplannen,
onderhoudsbeheer en diverse soorten veiligheids - en arbo-inspecties alsook met het opstellen en
aanbesteden van onderhoudscontracten en renovatie of nieuwbouwprojecten.

www.proscan.nl

De afdeling advies van ProScan houdt zich voornamelijk
bezig met drie segmenten, te weten:
• Nieuwbouw en renovatie van panden;
• Totale huisvestingsconcepten;
• Onderhoudscontracten.

traject vooraf alsook met het uiteindelijke uitvoeringstraject. U hebt immers niet alleen te maken met de
wensen van uw gebruikers, met nieuwe regel- en
wetgeving, maar mogelijk ook met door uw organisatie
opgestelde beleidsnota’s ten aanzien van huisvesting, de
beschikbare financiële middelen en dergelijke.

Nieuwbouw en renovatie panden

Overzichtelijk wordt met u een traject doorlopen. Een
traject dat bijvoorbeeld kan bestaan uit:
• Het inventariseren van de uitgangspunten;
• Het opstellen van een voorlopig ontwerp;
• Het opstellen van een definitief ontwerp;
• Het maken van kostenraming(en) van de ontwerpen;
• Het maken van een directiebegroting;
• Het opstellen van een bestek;
• Het aanbesteden van het werk;
• De beoordeling van de inschrijvingen en het doen van
een gunning;
• De uitvoering van de bestekswerkzaamheden;
• De oplevering.

Uw organisatie is voortdurend in beweging. Deze beweging vraagt op bepaalde momenten aanpassingen van
de faciliteiten in huisvesting die u biedt.
Maar niet alleen door bewegingen binnen uw organisatie, ook door bewegingen van buitenaf kan het voorkomen dat aanpassingen van de faciliteiten in huisvesting
gewenst zijn. Denk bijvoorbeeld aan onze zorg voor het
milieu of de veiligheid van uw gebruikers.
Als gevolg daarvan, kan het voorkomen dat u uw huidige technische installaties wilt vervangen, aanpassingen
moet doen op basis van nieuwe inzichten of mogelijk
gaat verhuizen naar een geheel nieuw pand.
De aan te passen of nieuwe installaties moeten geheel
voldoen aan de wensen van de gebruikers, de eisen
van hun toepassing alsook aan de hierop van toepassing
zijnde wet- en regelgeving.
Dit allemaal in een wereld die voortdurend wijzigt, waar
de technologie zich snel ontwikkelt, waar we soms door
de bomen het bos niet meer zien.
Dat vraagt om een adviseur die voor u het overzicht
bewaart. Een adviseur die u kan adviseren in de mogelijkheden, die kortom uw rechter hand kan zijn.
ProScan kan u assisteren en adviseren bij alle of enkele
zaken die hiermee te maken hebben. Want mogelijk
zoekt u een bureau dat u assisteert met het gehele
project, mogelijk hebt u slechts in enkele specialismen
assistentie nodig.
ProScan kan ook dan uw partner zijn, zowel met het

Uitgangspunten
Niets dat zo makkelijk klinkt als het opstellen van uitgangspunten. Maar de praktijk kan anders leren. Het is
makkelijk als u te maken zou hebben met maar een enkele wens. Maar vaak zal het zo zijn dat u met meerdere wensen te maken hebt. En soms zelf met wensen die
elkaar tegen spreken. Uit al deze zaken zullen uitgangspunten moeten worden opgesteld om te komen tot een
geheel, dat uiteindelijk een algehele wens omschrijft
die het gemiddelde van alle wensen omvat.
Opstellen voorlopig ontwerp
De uitgangspunten moeten worden omvat in een ontwerp van uw installaties.
Alvorens u een keuze maakt in hoe de technische installaties zullen worden gemaakt, wilt u graag een keuze
hebben uit verschillende mogelijkheden. In de ontwerpfase kunnen deze mogelijkheden worden uitgewerkt.
Niet direct zeer gedetailleerd, maar op hoofdlijnen. Een
duidelijke puntsgewijze opsomming van mogelijkheden,
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voorzien van voor- en nadelen en een kostenraming op
bijvoorbeeld vierkante meterprijzen, zodat u al een weloverwogen afweging kunt maken in de richting waarin
uw installaties zullen gaan.
Opstellen definitief ontwerp
Als u uw keuze uit het voorlopige ontwerp heeft
gemaakt, wilt u hiervan graag een nadere uitwerking.
Invulling in meer details alsook een betere
(gedetailleerdere) kostenraming, bijvoorbeeld op basis
van kostenkengetallen. Zo weet u wat u krijgt, welk
niveau het ontwerp uw gebouw zal geven, wat daarvan
de specifieke voor- en nadelen zijn en welke kosten
daarmee gemoeid zijn.
Directiebegroting
Nadat definitieve invulling is gegeven aan gedetailleerde zaken, wilt u ook graag de kosten specifieker weten.
Een kraan is een kraan, toch kost een gouden kraan
natuurlijk meer dan een bronzen exemplaar. Kortom,
wat kost nu precies hetgeen waar u voor gekozen heeft.
Dat wilt u uiteraard graag vooraf weten.
Bestek
Uiteindelijk moet het definitieve ontwerp worden
uitgewerkt tot een document waarmee u de gevraagde
werkzaamheden kunt aanbesteden. Ook daar zijn de
mogelijkheden divers. U kunt vooraf precies alle zaken
laten berekenen, maar u kunt er ook voor kiezen de
hoofdlijnen uit te zetten en de uitwerking verder aan
een aannemer over te laten.
Waar u ook voor kiest, u wilt een eenduidig document.
En dat niet alleen voor de technische zaken, er zullen
ook duidelijke administratieve voorwaarden moeten zijn
omschreven, zodat inschrijvers een goede prijs kunnen
berekenen voor alle werkzaamheden die u vraagt. En
bij voorkeur een prijs die in de uitvoeringsfase niet meer
tot verrassingen leidt.

Aanbesteding
Nadat een aanbestedingsdocument is opgesteld, zal dit
ook moeten worden aanbesteed. Wellicht onderhands,
mogelijk ook openbaar, wellicht zelfs Europees.
Diverse zaken zijn daarbij belangrijk. Moeten er selectiecriteria voor de inschrijvers zijn? Op welke basis wordt
een eventuele opdracht verstrekt?
Wellicht is ook een aanwijzing ter plaatse aanbevelingswaardig. In elk geval moeten eventuele vragen van de
inschrijvers zo eenduidig mogelijk worden beantwoord.
Beoordeling en gunning
Alvorens een eventuele opdracht kan worden gegund,
zullen de inschrijvingen moeten worden beoordeeld.
Dit zal gebeuren op basis van criteria die vooraf zijn
vastgesteld.
Uitvoering werkzaamheden
Pas na alle hierboven genoemde fasen, met welke invulling dan ook, komt het tot de uiteindelijke uitvoering
van de door u gevraagde werkzaamheden. En ook dan
wilt u graag de vinger aan de pols houden. De kwaliteit
van de uitvoering bewaken, maar ook toezien hoe de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
En de kans dat gevraagde werkzaamheden nog tijdens
de uitvoering aanvulling of wijziging behoeven, is ook
niet uitgesloten. Meer- en minderwerken zullen goed
moeten worden omschreven en ook de bijbehorende
kosten dienen te worden beoordeeld.
Kortom, ook tijdens de uitvoeringsfase wilt u graag
totale controle over het project.
Oplevering
En dan de dag waarop alles klaar is. Maar toch wilt u
graag weten of nu daadwerkelijk alles zo is aangebracht,
als u voor ogen had. Zowel in kwaliteit als in functioneren. Een beoordeling van het geleverde, alsmede het
uitvoeren van noodzakelijke en gewenste testen. Allemaal zaken die tijdens een oplevering kunnen worden
uitgevoerd.

Bij alle of een deel van deze zaken, kan
ProScan u van dienst zijn. Alsook bij die
werkzaamheden welke logischerwijs zijn
gerelateerd aan de genoemde werkzaamheden, denk hierbij aan overleg met de
bevoegde instanties, tekeningenwerk en
dergelijke.
ProScan beschikt over deskundige werktuigbouwkundige en elektrotechnische
adviseurs die u bij elk stap kunnen assisteren. ProScan gaat echter verder.

Totale huisvestingsconcepten
Zoals eerder gesteld, zult u waarschijnlijk
te maken krijgen met wensen van uw gebruikers. Maar deze wensen kunnen ook
zeer summier zijn. Of meer organisatorisch
van aard. Wat bijvoorbeeld als de wens is
dat van een “kantoorruimten”indeling naar
een “kantoortuin” indeling moet worden
gegaan? Hoe pakt u zoiets aan?
ProScan biedt u de totale oplossing.
ProScan werkt nauw samen met een gerenommeerd architectenbureau, waardoor
wij voor u de zorg voor totale huisvesting
uit handen kunnen nemen. Wij ontwerpen
voor u de ruimten, inrichting en de bijbehorende installaties.
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Wij zorgen ervoor dat het architectonisch
ontwerp naadloos aansluit bij het installatietechnisch ontwerp en andersom.
En hoewel wij dit samen doen met een
architectenbureau, verzorgen wij de totale
coördinatie, waardoor u met maar één
contactpersoon te maken heeft.
Door onze ervaring in deze, kunnen wij uw
huisvesting ook gezamenlijk met uw eigen
architect uitvoeren.
De werkzaamheden welke wij hiervoor
kunnen uitvoeren, zijn gelijk aan die welke
onder Nieuwbouw en renovatie panden zijn
opgenomen.

Onderhoudscontracten
Nadat uw pand is voorzien van nieuwe
installaties, of dat nu gerenoveerde installaties of geheel nieuwe installaties zijn,
dienen deze te worden onderhouden.
Samengevat kan dit onderhoud worden
aanbesteed op een inspanningsverplichting
of op resultaatverplichting.
Voor welke vorm u kiest, is afhankelijk van
velerlei zaken, zoals opgenomen in uw
onderhoudsbeleid. En als u al gekozen heeft
voor een bepaalde vorm van onderhoud,

zijn binnen die vorm ook weer talloze
mogelijkheden om uiteindelijk tot het door
u gewenste resultaat te komen.
Voor meer informatie verwijzen wij u dan
ook graag naar onze brochure Onderhoud.

•

Bovengenoemde zaken zijn slechts enkele
zaken waarbij ProScan u van dienst zou
kunnen zijn. Mocht u geïnteresseerd zijn in
een van bovengenoemde taken of uw wens
binnen deze brochure niet terugvinden,
schroom dan niet en neem contact met ons
op. Wij zijn graag bereid persoonlijk met u
kennis te maken.
Voor onze contactgegevens verwijzen wij u
graag naar onze Algemene brochure.

•

