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AANLEVERSPECIFICATIES
Om te starten met uw project  hebben we de volgende gegevens van u nodig:

• Up-to-date 3D model  van het object  in Revi t(voorkeur) ,  IFC of  Sketch -Up formaat

• Aanz ichten, plattegronden en doorsnedes in DWG en PDF formaat

• Kleur- en mater ialenstaat

• Si tuatietekening in DWG formaat

• Plan openbare inr icht ing ( indien aanwezig)

• Bi j  opdracht voor  inter ieur impressies vragen wi j  u ook onze onl ine st i j l route in te  vul len ( l ink)
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https://thevirtualdutchmen.com/tvdm-stijlroute/


WERKWIJZE
Onze  werkwi jze  bestaat  u i t  5  s tappen,  van  br ie f ing  

tot  def in i t ieve  op lever ing .  
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Feedback systeem
De v i sual i sat ies  worden v ia  ons  on l ine  f eedback 

systeem naar  u  verzonden.  I n  ons  systeem kunt  u  op  

makkel i jke  wi jze  opmerkingen en  correct ies  

doorgeven en  ref erent ies  met  ons  de len.  

U als  opdrachtgever verzamel t  de  opmerkingen van  

al le  betrokken part i jen  en  p laatst  d i t  in  ons  systeem.  

A l s  meerdere  part i jen  opmerkingen p laatsen  vragen 

we deze  part i jen  a l leen  opmerkingen te  p laatsen  d ie  

past  b i j  hun ro l  b innen het  pro ject .  

Gebru ik  het  systeem n iet  om vragen te  s te l len .  
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STAP 1: 
BRIEFING

In de briefing bespreken we 

uw wensen en bekijken we 

de mogeli jkheden van het 

project.  

We bepalen de juiste 

doelgroep en sfeer en 

spreken de planning door.  
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Op basis van de briefing 

ontvangt u van ons 

meerdere voorstellen voor 

de standpunten van de 

visualisaties.  U maakt 

hieruit een keuze en kunt 

eventueel standpunten of 

belichting bijsturen.  

Eventuele bouwkundige 

opmerkingen kunt u ook 

alvast doorgeven. 
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STAP 2: 
STANDPUNT CONCEPT



U ontvangt de aangepaste 

standpuntconcepten ter 

controle,  zodra u hier 

akkoord op geeft gaan we 

verder met de aankleding 

en detail lering.  

*Aa np a ss ing op  d e s ta nd p unten 

na  d eze rond e kunnen resulteren 

in extra  kosten en uit loop  in d e 

p la nning .
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STAP 3: 
STANDPUNT VASTSTELLING



De visualisaties zi jn volledig 

uitgewerkt en worden naar 

u verzonden. U kunt hier nu 

uw laatste set opmerkingen 

op plaatsen.  
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STAP 4: 
VOORLOPIGE OPLEVERING



De visualisaties zi jn nu 

definitief en worden op 

hoge-resolutie (4k) naar u 

verzonden. 

*Extra  a a np a ss ingen na  d eze 

rond e word en op  uurb a s is

verwerkt .  (Als  eerdere 

a a np a ss ingen nog niet  na a r  

tevred enheid  z i jn verwerkt  va lt  

dat  hier  uiteraard  niet  onder ) .  
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STAP 5: 
DEFINITIEVE OPLEVERING


