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Als ontwerper bent u altijd al verantwoordelijk

Wat kan Nieman Kwaliteitsborging

voor het voldoen van

hierin voor u betekenen?

uw ontwerp aan de

Nieman-Kettlitz Gevelen Dakadvies B.V.

bouwregelgeving. Met de inwerkingtreding van
de “Wet kwaliteitsborging voor het bouwen”

info@gevelsendaken.nl



Voorlichting, bewustwording en

www.gevelsendaken.nl

en het vervallen van de gemeentelijke toets

opleiding. In een aantal op maat

komt er een verantwoordelijkheid bij. Het

gemaakte sessies nemen we u mee in

aantonen

de komende veranderingen en maken

voldoet

dat
aan

het
de

ontwerp

daadwerkelijk

bouwregelgeving

en

het

verzorgen van een ‘as-built’ dossier. Er liggen
grote

kansen

om

uw

takenpakket

als



Nieman-Valk Technisch
Adviesbureau

we inzichtelijk hoe uw organisatie

valk@nieman-valk.nl

daarop voorbereid kan worden.

www.nieman.nl

Training van vakinhoudelijke
Nieman Kwaliteitsborging

ontwerper uit te breiden. Door u in de

competenties op het gebied van

toekomst

bouwregelgeving en Bouwbesluit.

info@niemankwaliteitsborging.nl

‘Bouwbesluitdeskundige’ zijn er mogelijkheden

Inhoudelijke deskundigheid en

www.niemankwaliteitsborging.nl

om ook zelf als kwaliteitsborger op te treden.

persoonlijke competenties zijn één van

te

laten

registreren

als

de belangrijkste graadmeters van de


Vestiging Utrecht
Postbus 40217

Wet verbeterde kwaliteitsborging.

3504 AA Utrecht

Inhoudelijke coaching bij het tot stand

T 030-241 34 27

komen van het ‘as-built’ dossier.

Vestiging Zwolle

Vanaf de start van het ontwerp tot en

Postbus 40147

met de oplevering kijken wij voor-

T 038-467 00 30

afgaand aan cruciale besluitvormingsmomenten met u mee om
strijdigheden met het Bouwbesluit op
te lossen. Het recept is: 70-90% kunt
u zelf, de laatste 10-30% dekt Nieman
voor u af als zijnde onafhankelijke
kwaliteitsschil (het 4-ogen principe).
De verdeelsleutel van uw aandeel en onze
expertise

is

afhankelijk

van

de

complexiteit en repeterend effect van uw
project. Wij gaan graag met u in gesprek
om te komen tot een maatpak voor úw
kwaliteit.

WWW.NIEMANKWALITEITSBORGING.NL

8004 DC Zwolle

