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Heeft u bouwplannen?
Wij adviseren u en begeleiden uw project!

Een waterdicht bouwplan 
met het vizier gericht op de toekomst!

U heeft bouwplannen en wilt hierbij zo trefzeker mogelijk te werk 
gaan? Wij nemen u alle zorg uit handen middels een compleet en 
waterdicht bouwplan met inbegrip van het juiste toeleverings-
netwerk volgens het LEAN bouwen principe. Bouwkostensupport 
MIDA heeft een uitgebreid netwerk bestaande uit een diversiteit 
aan gekwalificeerde toeleveringsbedrijven, van leveranciers en 
fabrikanten tot architecten, constructeurs, (totaal)installateurs, 
schilders en (onder)aannemers.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking en 
een adviesgesprek over uw bouwplannen.

Totaalconcept, bouwkostensupport,  
bouwprocesmanagement en LEAN Bouwen.  
 
Voor compleet maatwerkadvies op het gebied van nieuwbouw, 
verbouw, transformatie, totaalonderhoud.
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Bouwkostensupport Mida
Innoveren en samenwerken

Bouwkostensupport Mida is een innovatieve onderneming.  
Anticiperen op de markt, het nauwlettend in de gaten hou-
den van productontwikkelingen en het gebruik van de juis-
te tools hiervoor zijn voor ons van het grootste belang. Wij zijn 
met de software IBIS-TRAD (voor begrotingen) en IBIS4BIM 
(Bouw In-formatie Model) al geruime tijd actief met het uitbrei-
den van ons dienstenpakket en toepassing van bouwconcepten. 

Door de wet- en regelgeving “duurzame ontwikkeling” is het  
integraal samenwerken bij nieuwbouw en renovatieprojecten 
van woningen en utiliteitsbouw een noodzaak geworden. In de 
toekomst willen wij nog meer samenwerken met uitvoerende  
bedrijven, opdrachtgevers en vastgoedeigenaren/ontwikkelaars. 
Alles in het teken om het bouwproces te optimaliseren en de faal-
kosten en doorlooptijd te reduceren. Het LEAN/BIM Bouwen en  
geïntergreerd contracteren biedt hierbij uitkomst.

Ons doel is om gezamenlijk technisch projectgerichte 
maatwerkadviezen te leveren, inclusief bouwkosten-
begroting in een toet-sing van haalbaarheid samen-
gevat voor  nieuw- en verbouwprojecten, uitbreiding 
van objecten, renovaties, transformaties en totaal-
onderhoud.

Goed nieuws
voor vastgoedeigenaren!

Vandaag de dag is de transformatie van lege kantoren nog 
eenvoudiger geworden dankzij het schrappen van regels per 
november 2014. Wijziging van bestemming is daar een goed 
voorbeeld van. Ook kunnen nu uitbreidingen van uw woning, 
dakopbouw, verbouwingen, etc. zonder bouwvergunningen uit-
gevoerd worden.

LEAN Bouwen
De juiste kozijnen, steensoort, beglazing, schilderwerk, sanitaire   
voorzieningen, etc. zijn van groot belang in uw bouwplan. Het liefst  
tegen een zo eerlijk mogelijke prijs en in onder-houd het meest 
rendabel. 

Wij werken volgens het “Toeleverend Netwerk Concept” met de 
juiste toeleveringsbedrijven, leveranciers en fabrikanten voor 
elk materiaal. Maar dit geldt ook voor het bouw- en installatie-
proces waar architecten, constructeurs, (totaal)installateurs, 
aannemers en onderaannemers onmisbaar zijn. Dit is allemaal 
onderdeel van het LEAN Bouwen, waar klantwaarde, keten den-
ken en het oor compleet maatwerkadvies op het gebied van  
verkorten van het  gehele bouwproces zeer belangrijke onderdelen 
zijn.
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