
✓ bouwaanvraag

✓ lastenboek

✓ meetstaat

✓ as-built dossier

✓ transparante 
prijsvergelijking 
tussen aannemers 
en leveranciers

✓ ingebonden 
dossier

Geef uw administratie uit handen

Uw passie als architect?

Woningen ontwerpen en 
tekenen. Dát is waar u goed in 
bent. Maar uw klant verwacht 
meer. Hij wil een transparant 
administratiedossier met een 
correcte raming van de kosten. 
Dat is een tijdrovende bezigheid 
die u geld kost. Een noodzakelijk 
kwaad dat u liever kwijt dan 
rijk bent. En dat kán … door 
de opdracht uit te besteden 
aan Consonant-plus. Met een 
innovatief programma maken 
wij correct, voordelig en snel uw 
dossier op. Met prijzen die up-to-
date en regiogebonden zijn.

Not only numbers, let us set the tone



Elektronische service
Hoe gaat het in zijn werk? Eenvoudig! Stel: u wilt de kostprijs van een woning 
laten berekenen. Dan registreert u zich op www.bouwcalculatie.be en 
laadt u er uw documenten en plannen op. Tot zover úw taak. Binnen de 48 
uur ontvangt u een mail waarin we uw opdracht aanvaarden en dan is het 
aan óns. Wij stellen uw dossier samen met een:

•	 bouwaanvraag;

•	 lastenboek;

•	 meetstaat;

•	 technische	fiche	van	de		
 voorgestelde materialen  
 en pre-as-built dossier

•	 transparante
 prijsvergelijking tussen   
 aannemers en 
 leveranciers.

•	 Budgettering	per	post
    
Maximaal zeven werkdagen na 
de bevestiging van uw opdracht 
vindt u alles op ons platform. 
Klaar om te downloaden! U 
ontvangt van ons ook een mooi 
ingebonden papieren versie 
met alles erop en eraan. Halen 
we de beloofde deadline niet? 
Dan krijgt u bij de afrekening 25 
procent korting.

Met uw persoonlijke login heeft 
u op elk moment toegang tot 
uw eigen platform. Daar vindt u 
al uw dossiers terug die u ooit bij 
ons oplaadde.



Geüpdatete prijzen

U de correcte kostprijs op een presenteerblaadje voorschotelen: dát is wat 
Consonant-plus doet. Daarbij baseren we ons op onze databank met actuele 
tarieven van:
•	 aannemers	–	Zij	hebben	allemaal	een	A-label	en	garanderen	een	prijs						
     die tot drie maanden geldt.
•	 leveranciers	–Zij	leveren	uitsluitend	kwaliteitsmateriaal.

U bent bij ons altijd zeker van de beste prijs die voorhanden is in de regio van het 
project. Want wij onderhandelen voortdurend met aannemers en leveranciers 
om	grote	volumekortingen	te	krijgen.	Daarvan	profiteren	u	en	uw	klant	natuurlijk	
mee. 
Voor elk dossier mag u één maal een prijsupdate vragen (bijvoorbeeld net 
voor de start van uw project).

Correct, voordelig en snel

Uw rekenopdracht outsourcen aan Consonant-plus doet u met een gerust 
hart. Want ons professioneel calculatieprogramma belooft u een:

•	 minimale	foutmarge	–	Uw	risico	op	rekenfouten	daalt.	Want	wij	meten		
 elk voorwerp maar één keer op. Met formules en verwijzingen brengen  
 we de rest in kaart. 

•	 financiële	meevaller	–	U	wint	tijd	en	dus	ook	geld.	Want	de	energie		 	
           die u vroeger in de administratie investeerde, gaat voortaan naar 

 andere activiteiten. Dat levert u een kostenbesparing tot 75 procent op. 

•	 snelle	service	–	U	geeft	uw	klant	razendsnel	antwoord.	Want	met	onze		
 software calculeren we de kostprijs van zijn woning véél sneller dan   
 onze  concurrenten.

Betaalbare factuur

Wat	 betaalt	 u	 voor	 onze	 dienstverlening?	 Amper	 0,75	 procent	 van	 de	
gecalculeerde kostprijs. Stel dat we de kosten van een woning ramen op 
200.000	euro,	dan	factureren	we	1500	euro.	Dat	is	amper	10	procent	van	uw	
ereloon en maar een kwart van het budget voor uw administratieve luik.

Op	uw	eerste	opdracht	krijgt	u	bovendien	50	procent	korting.	Zo	maakt	u	tegen	
een voordelige prijs kennis met onze dienstverlening. 

Bestelt u meerdere keren per jaar bij ons? Dan krijgt u op het einde van dat jaar 
1	procent	korting	per	opdracht.	Stel:	u	gaf	ons	5	projecten	waarvoor	u	samen	
7.500	euro	betaalde.	Dan	storten	wij	u	5	procent	van	dat	bedrag	terug.	Deze	
korting	loopt	tot	maximaal	20	procent.



Consonant-plus is er niet alleen 
voor architecten. Werkt u voor een 
projectontwikkelaar,	 bouwfirma,	
sleutel-op-de-deur bedrijf, 
rechtbank of openbare dienst? 
Ook dan zit u goed bij ons.

Vandaag berekenen we alleen de 
kostprijs van nieuwe woningen en 
appartementen. Binnenkort mag 
u bij ons ook aankloppen voor 
industriebouw, renovatieprojecten 
en werfopvolging.

telefoon: 
09	366	88	55

e-mail:
info@bouwcalculatie.be

website:
www.bouwcalculatie.be

Consonant-plus bvba

Scholeksterhof	9

9080Lochristi    
     
BTW	nummer:	0849.834.519
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Not only numbers, let us set the tone

Bouw aan úw toekomst

Wilt u uw calculatiewerk uitbesteden? En zo tijd én kosten besparen? Vertrouw 
dan op Consonant-plus.


