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Het online bouwkostenmodel BudsyS biedt de mogelijkheid om zeer snel en betrouwbaar de financiële haalbaarheid van 

een project in het ontwikkelstadium te toetsen. Nadat de procedure met betrekking tot het aanpassen van de 

basisinstellingen, de kwaliteitspakketten en de bijkomende kosten aan binnen de in uw organisatie gebruikelijke waarden 

is voltooid (zie handleiding Instellingen en Pakketten), zijn alleen nog de hieronder beschreven handelingen nodig om 

tot een eerste resultaat (of residuele grondwaarde) te komen. 
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1. Hoofdmenu 

Na het opstarten van de applicatie BudsyS vanuit de webportal verschijnt het hoofdmenu van BudsyS. 

➔ Kies in het hoofdmenu voor “Start BudsyS”. 

 
 

2. Projectbeheer 

Het menu projectbeheerbeheer verschijnt met drie opties 

➔ Kies “Nieuw project aanmaken en openen”. 

  



Online Bouwkosten model BudsyS Handleiding Nieuwbouw / versie 2020 

 

5 

 

Met de knop “Bestaand project openen” kunnen opgeslagen projectbestanden worden geopend. Opgeslagen 

projectbestanden kunnen definitief verwijderd worden via de knop “Projectbestand verwijderen”. 

3. Persoonlijke folder 

Het formulier “Uw persoonlijke folder op de server” bevat een overzicht van alle projectbestanden die via de 

gebruikersaccount zijn opgeslagen. De projectbestanden staan gesorteerd op numerieke-/alfabetische volgorde en zijn 

verdeeld over acht accountgebonden folders. 

In geval uw organisatie over meer dan één gebruikersaccount beschikt, is eveneens een extra map beschikbaar “uw 

bedrijf” waarmee projectbestanden tussen gebruikersaccounts uitgewisseld kunnen worden. 

➔ Geef het nieuwe project een (bestands)naam door in het onderste witte kader een tekst in te vullen en vervolgens 

op de groene knop met de tekst “Opslaan” te drukken. 

  
 

Boven het witte vlak met het overzicht van de projectbestanden, staat de naam van de op dat moment geselecteerde 

folder weergegeven. U kunt de accountgebonden folders voorzien van een andere naam via de grijze knop die zich voor 

de weergegeven foldernaam bevindt. 

 

4. Parameters 

De sectie parameters bestaat uit zes verschillende formulieren waarop algemene gegevens en rekenuitgangspunten van 

een project gedefinieerd worden. Navigatie tussen de formulieren vindt plaats via de zes knoppen bovenaan het 

formulier. 

Op enkele administratieve parameters op het formulier “Algemene Projectgegevens” na, zijn alle parameters voorzien 

van een default waarde. Indien gewenst, kunnen de default waarden worden overschreven of aangepast. 
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Algemene Projectgegevens 

Administratieve gegevens van het project. Deze gegevens komen terug op de diverse uitvoerbladen. 

 

Peildatum Aanneemsom 

Diverse opties m.b.t. de peildatum van de bouwkosten. Indien gewenst kunnen deze worden overschreven of aangepast. 

 

Gemiddelde bouwtijd in kalendermaanden – ééngezinswoningen / gestapelde bouw 
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De hier op te geven bouwtijd betreft de gemiddelde oplevermaand en heeft uitsluitend invloed op de hoogte van de 

eventuele afkoopsom en eventuele, niet compesneerbare renteverliezen. 

De parameter bouwtijd heeft geen invloed op de hoogte van de bouwplaatskosten die door BudsyS berekend worden. 

De projectgrootte, de bouwsoort, de hoogte en vorm, de positie, de seriematigheid en de situering zijn de bouwstenen 

voor de automatisch samengestelde bouwplaatskosten in BudsyS.  

BudsyS biedt gebruikers de mogelijkheid de automatisch samengestelde bouwplaatskosten te vervangen door een eigen 

opgave. Dit kan middels een bedrag per woning, per m²gbo/m²go, per m²bvo of als percentage van de netto directe 

bouwkosten. Hiertoe dient via het instellingennmenu de programmafuntie ‘custom bouwplaatskosten’ geactiveerd te 

worden. 

Opslagen Aanneemsom 

Het betreft hier de verschillende opslagen op de netto bouwkosten. Per categorie (eengezinswoningen, appartementen, 

commerciële ruimten en parkeren) kunnen deze desgewenst worden aangepast. Ook kan hier een target, toe- of afslag 

of marktcorrectie worden opgegeven.  

De knop “Info Bouwplaatkosten” levert een uitgebreide beschrijving van de samenstelling van de bouwplaatskosten en 

demarcatie van kostenonderdelen. 

 

Afhankelijk van de instellingen is er mogelijk de keuze om de bouwplaatskosten niet o.b.v. BudsyS-berekening te 

berekenen.  

o bouwplaatskosten o.b.v. een percentage over de netto directe kosten en nadere planuitwerking 

o bouwplaatskosten o.b.v. kosten per woning en/of per m² 

Voor het wijzigen van deze instellingen zie hoofdstuk 11. Navigatiemenu 
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Kenmerken Locatie 

De opties en kenmerken m.b.t. de locatie van het project. Indien gewenst kunnen deze worden overschreven of 

aangepast.  

 

• Geluidsbelasting 

Middels deze parameter kan een globale reservering voor geluidwerende maatregelen worden opgenomen. De 

prijsstelling van deze reservering is gebaseerd op het uitgangspunt dat een complex éénzijdig geluidsbelast is. 

Globaal kan als richtlijn voor de prijsstelling worden aangehouden:  

Gering   tot + 5dB 

Matig   tot + 10dB 

Hoog   tot + 14dB 

Zeer hoog  tot + 17dB 

Er wordt geen rekening gehouden met evenutele reeds bij het definiëren van de woningtypes/complexen opgenomen 

geluidwerende voorzieningen. In het geval alle te treffen maatregelen bij het opzetten van de budgettering specifiek al 

worden opgegeven en afgeprijs, hoeft geen (aanvullenden) reservering opgenomen te worden middels deze parameter.  

• Bouwlocatie 

Schaalrichtlijnen: 

(zeer) goed 

- landelijke gebieden en goed bereikbare stedelijke gebieden zonder beperkingen aan de bouwplaats, zonder 

precario/parkeerkosten 
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redelijk 

- (binnen) stedelijke gebieden met verminderde indeelbaarheid van de bouwplaats en/of precario/parkeerkosten 

matig 

- binnenstedelijke gebieden met lastige tot slechte indeelbaarheid van de bouwplaats, inclusief precario/parkeerkosten 

slecht 

- sterk binnenstedelijke gebieden met een slechte indeelbaarheid van de bouwplaats, inclusief precario/parkeerkosten. 

Dit betreft, bijvoorbeeld, locatie met geen of zeer beperkte mogelijkheid tot standaard aanvoer van benodigdheden, 

bijboorbeeld met aanvoer over water. 

zeer slecht 

- binnenstedelijke projecten waarbij rekening moet worden gehouden met zeer uitzonderlijke omstandigheden, 

bijvoorbeeld het om-/overbouwn van bestaande constructies.  

De invloed van de keuze voor bereikbaarheid/indeelbaarheid van de bouwlocatie heeft zowel effect op de 

bouwplaatskosten als op de netto directe kosten.  

Kenmerken Project 

Deze opties hebben betrekking tot project speficifieke eigenschappen. Bijzondere aandacht, i.v.m. het prijsniveau, vraagt 

de “indicatie totale projectgrootte”. Hier doet u een opgave van de grootte van het project of de bouwstroom. 

 

Projectgrootte 

Met de parameter projectgrootte geeft u een indicatie/opgave van het totale projectvolume of de grootte van een 

bouwstroom. Zodoende is het mogelijk om met BudsyS de kosten van één enkel type of complex te onderzoeken, terwijl 

deze onderdeel is van een groter project of grotere bouwstroom.  

De projectgrootte heeft invloed op de door BudsyS samengestelde bouwplaatskosten. Indien gebruik wordt gemaakt van 

de programmafuncite ‘custom bouwplaatskosten’ vervalt de invloed van deze parameter op de abk.  
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Indien de projectgrootte wordt opgegeven kleiner dan 20 woningequivalenten wordt (eveneens) een 

kleinschaligheidstoeslag opgenomen in de netto directe ksoten.  

Eén woningequivalent (weq) staat gelijk aan een woning en aan 100 m²bvo aan parkeren of commerciële ruimte. 

Parameters Exploitatie 

Alleen zichtbaar indien geactiveerd in het instellingenmenu 

Deze parameters hebben betrekking op het exploitatiegedeelte van BudsyS. Indien gewenst kunnen deze worden 

overschreven of aangepast. De parameters/uitgangspunten voor de bedrijfswaarde berekeningen van de huurwoningen 

zijn elders in BudsyS in te zien en aan te passen, namelijk bij het onderdeel instellingen (o.m. te bereiken via het 

hoofdmenu; zie ook handleiding Instellingen en Pakketten). 

  

 

Bijkomende Kosten 

Alleen zichtbaar indien geactiveerd in het instellingenmenu 

Bijkomende kosten kunnen in BudsyS als standaard pakketten worden vastgelegd (zie handleiding Instellingen en 

Pakketten). Selecteer bij de bijkomende kosten in de parametersectie van BudsyS welke standaard pakketten voor het 

specifieke project dienen te worden gebruikt. Dit gaat via de knop “Default Pakketten”. 
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Vanaf het formulier Bijkomende Kosten in de parametersectie kunnen, eventueel, projectgebonden aanpassingen worden 

doorgevoerd. Selecteer een pakket door op “bewerken” te drukken (zie ook handleiding Instellingen en Pakketten). 

5. Navigeer naar 

Vervolgens gaat u door naar het budgetteringsdeel van BudsyS 

➔ Druk op “naar invoer” om verder te gaan 

 

 

Kies een bouwsoort waarmee het budgetteren van het project wordt aangevangen. In een later stadium kan eenvoudig 

tussen de verschillende bouwsoorten worden gewisseld. Beide bouwsoorten zijn binnen een project te combineren. 

➔ Kies “LAAGBOUW” en vervolg met hoofstuk 6 

 

of 

 

➔ Kies “GESTAPELDE BOUW” en vervolg met hoofdstuk 8 
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6. Selecteer het gewenste type eengezinswoning 

Er verschijnt een menu met een aantal tabbladen om de basisvorm van de woning te definiëren, o.a. basistypen, met 

terras, met parkeren, 2-onder-1 kap.  

 

➔ Selecteer het type eengezinswoning door op de icoon met de gewenste doorsnede te klikken. 

 

      

       

      

   

 

➔ Bij het plaatsen van de cursor op de icoon verschijnt een korte omschrijving van het type. 

  

 

7. Definieer een eengezinswoning 

Vervolgens moet het type verder worden gedefinieerd. De bovenste helft van het formulier bevat diverse opties waarmee 

het woningtype kan worden samengesteld. Alle witte velden in BudsyS kunnen worden gebruikt worden om in te typen, 

grijze vakken kunnen of niet worden aangepast of enkel met de pijltoetsen. Op de onderste helft van het formulier 

verschijnen zodra voldoende gegevens ingevoerd zijn links diverse kengetallen en rechts diverse financiële gegevens. 
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In het kader met de kengetallen bevindt zich eveneens de mogelijkheid om het woningtype van een naam te voorzien. 

Maatvoering en verkaveling (verplicht) 

• Maatvoering 

➔ Kies bij “Maatvoering o.b.v.” de uitgangspunten voor de maatvoering. 

De beschikbare opties zijn: 

o GBO (GO) & beukmaat 

o beuk- & dieptemaat 

o GBO (GO) & dieptemaat 

➔ Geef, afhankelijk van de vorige keuze, het GBO (GO), de beukmaat en/of de dieptemaat op. 
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• Verkaveling 

➔ Geef het aantal tussenwoningen op. 

➔ Geef het aantal kopwoningen op. 

➔ Geef het aantal vrijstaande woningen op. 

➔ Geef het aantal dilataties op. 

 

Standaard woning   Twee onder één kap woning 

   of   

 

Maatvoering en verkaveling (optioneel) 

• Schematische doorsnede 

➔ Bij sommige typologieën zijn de relatieve diepteverhoudingen tussen verschillende lagen te beïnvloeden via de 

pijltjes voor het percentage. 

➔ Diepte verschillen worden ingevoerd als geheel percentage t.ov. de laag met de grootste dieptemaat.  

 

  of   

• Bruto verdiepingshoogten 

   ➔      ➔     
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Detail & Kwaliteit (optioneel) 

 

• Bouwmethodiek 

In de rubriek Bouwmethodiek kunt u de volgende uitgangspunten wijzigen: 

o type en dikte constructievloeren 

o massieve / ankerloze bouwmuren 

o dikte e/o wapening bouwmuren 

o type en dikte binnenblad 

o toepassen dragend knieschot 
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➔ de optie “tussencalculatie” kan worden gebruikt om tussentijds de percentuele en absolute impact te bepalen 

 
 

• Kwaliteit 

 

➔ Selecteer een kwaliteitspakket door bij “pakketten” op de knop te drukken met de naam van het gewenste 

pakket. De groengekleurde knop correspondeert met het op dat moment geselecteerde pakket. 

 

➔ Via de knop “custom” kunnen de geselecteerde kwalitatieve uitgangspunten worden ingezien en eventueel 

worden aangepast. 

 

Tijdens het samenstellen van een woningtype is het mogelijk onderdelen van verschillende kwaliteitspakketten snel te 

combineren door bij “onderdelen” per onderdeel verschillende pakketten te selecteren. Uw totaalpakket wordt dan 

automatisch een custom pakket. 

 

De weergave per onderdeel is uitsluitend tijdens het samenstellen van het type beschikbaar. Na doorvoeren blijft de 

specificatie niet bewaard. 
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Zie voor het inrichten en naamgeven van de kwaliteitspakketten de aparte handleiding “Instellingen en Pakketten”. 

Exploitatie (optioneel) 

Alleen zichtbaar indien geactiveerd in het instellingenmenu 

 

 

Opbrengsten 

➔ Opgave exploitatiecategorie “koop” of ”huur”. 

➔ Opgave opbrengsten. 

 

Grondkosten 

➔ Keuze referentiewaarde of opgave grondkosten via “custom” (i.g.v. rendabiliteitberekening). 

 

Bijkomende kosten woningen 

➔ Selectie (standaard)pakket bijkomende kosten of opgave als percentage van de bouwkosten via “custom”. 

 

Type (optioneel) 

Door op het icoon met de doorsnede te drukken, kan het huidige laagbouw type direct gewijzigd worden in een ander 

type. De meeste van de geselecteerde uitgangspunten zullen behouden blijven. Standaard verdiepingshoogten worden 

na selectie van een nieuw/ander type hersteld. 
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➔ Woningtype 

▪ eengezinswoning  

Eén complete zelfstandige eengezinswoning binnen één beuk 

▪ aanbouw 

Een aanbouw betreft een extra stuk woonvolume dat als meerkosten ‘tegen’ een apart gedefinieerde 

eengezingswoning aangeplaatst wordt. Een aanbouw geen indeling en de afwerking is conform het gekozen 

kwaliteitspakket. Verdere speficaties over de aanbouw kunnen via verkaveling worden aangepast.  

▪ rug-aan-rugwoning 

Twee zelfstandige eengezinswoningen binnen één beuk die verdeeld is over alle verdiepingen. De woningen 

worden verdeeld door een verticale scheiding in het midden van de woning.  

▪ beneden-/bovenwoning (alleen beschikbaar bij meerlaagse woningen) 

Twee zelfstandige woningen binnen één beuk waarbij één woning is gelegen op de begane grond en één woning 

op de verdieping(en). Deze scheiding wordt weergegeven bij de schematische doorsnede. Bij beneden-

/bovenwoningen wordt rekening gehouden met woningscheidende voorzieiningen, zoals vloer massa, 

woningscheidende wanden en trap die toegang geeft tot de bovenwoning.  

 

➔ Wel/niet grondgebonden woning 

▪ grondgebonden woning 

▪ woning op een (warm) (parkeer)dek 

Bij deze optie wordt verondersteld dat de woning wordt gebouwd boven op een andere constructie waardoor 

grondwerken, fundatie en begane grond vloer onder de woning niet worden opgenomen. De raming wordt 

opgebouwd vanaf de dekvloer van de begane grond. Eventuele isolatie aan de onderzijde van de woning wordt 

niet voorzien en wordt verondersteld te zijn opgenomen in het onderliggende bouwdeel of apart te worden 

toegevoegd (via bijbegroten). De kostenopbouw van de dekwoning voorziet eveneens niet in een constructieve 

aanpassing van de onderbouw. Indien benodigd dienen hier handmatig aanvullende kosten voor worden 

toegevoegd (via bijbegroten). 

 

➔ Dakterras (alleen voor woningtypes met dieptesprongen: terrastypes) 

▪ dakterras optioneel 



Online Bouwkosten model BudsyS Handleiding Nieuwbouw / versie 2020 

 

19 

 

▪ met dakterras 

Deze selectie biedt enkel de mogelijkheid om een dakterras “aan” of “uit” te zetten. Specifcaties van het dakterras 

kunnen worden gewijzigd via “detail en kwaliteit” door de optie paket “custom” te selecteren.  

 

➔ Erker 

▪ geen erkers 

▪ erker aan langsgevel 

▪ erker aan kopgevel 

▪ erker langs- en kopgevel 

Het icoon naast ekers opent het volgende menu waarbij meer specificaties m.b.t. de erker kan worden gegeven.  

 
 

➔ Dakhelling (alleen voor kaptypes) 

Door middel van de pijlen kan de dakhelling worden aangepast. Indien opgave niet mogelijk is bij het verkozen type, 

wordt de dakhelling weergegeven.  

 

➔ Invulling bovenlaag (optie vliering alleen voor kaptypes) 

Geef aan of de bovenste bouwlaag ingevuld is, ingericht dient te worden als loze ruimte (wel of niet meetellend in 

het gbo/go) of functioneert als vliering. 

▪ ingevulde bovenlaag (GO) 

▪ loze bovenlaag (geen GO) 

▪ loze bovenlaag (GO) 

▪ vliering (geen GO) 

▪ vliering (GO) 

 

➔ Dakkappel 

Geef aan of een dakkapel en/of kapverbinding opgenomen dient te worden. (alleen voor kaptypes). De maatvoering 

kan bekeken/aangepast worden via de knop direct rechts van de keuzelijst voor dakkapel 

▪ geen dakkapel 

▪ met dakkapel 

▪ met 2 dakkapellen 

 

➔ Goot opgetild (alleen zichtbaar bij specifieke woningtypes) 

Selecteer bij deze optie een percentage tussen de 0% en 50% 
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Bergingen en Parkeren (optioneel) 

Bij deze optie kunnen verschillende oplossing voor parkeren van auto’s en/of fietsen gekozen worden. Specifcaties van 

de hier verkozen onderdelen kunnen worden gewijzigd via “detail en kwaliteit” door de optie paket “custom” te selecteren.  

• Geen gebouwd parkeren 

• Carport 

• Uitpandige garage 

• Inpandige garage 

• Fietsenberging in de tuin (basis uitgangspunt) 

• Inpandige fietsenberging 

 

Bijbegroten (optioneel) 

(deze optie dient via programmafuncties in het instellingsmenu ingeschakeld te worden, zie H13) 

 

➔ Aanvullingen aan de verkaveling 

• extra m² gesloten gevel. 

• extra m¹ dakopstanden. 

• extra m¹ dakranden. 
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➔ Bijbegroten van netto directe bedragen 

• per woning. 

• per m² gebruikoppervlakte (GO/GBO). 

• per m² bruto vloeroppervlakte (BVO). 

• per m³ bruto inhoud (BI). 

• per m² open of gesloten gevel. 

• per m² bruto funderingsoppervlakte (BFO). 

• per m² plat dak afw. (alleen beschikbaar indien van toepassing) 

• per m² schuin dak afw. (alleen beschikbaard indien van toepassing 

 

➔ Opmerkingen/toelichting toevoegen. 

 

Algemeen  

Met behulp van de knop “PDF” kan een screenshot van de huidige invoer gemaakt worden. Het screenshot wordt dan 

als PDF-bestand naar het aan de gebruikersaccount gekoppelde e-mailadres gestuurd. 

Wanneer voldoende gegevens zijn ingevoerd, kan het woningtype worden bevestigd via de knop “doorvoeren”. De 

gegevens komen terecht in het samenvattend invoerblad voor eengezinswoningen. (zie stap 10). 

Vanaf het samenvattend invoerblad kan op een later moment altijd worden teruggekeerd naar het formulier “Definieer 

een eengezinswoning” om het type te wijzigen. 

8. Kies uw appartementen typologie 

 

➔ Klik op de icoon met het gewenste ontsluitingstype.  

Er kan worden gekozen uit vier verschillende ontsluitingsvarianten: “x-spanner” (1- t/m 6-spanner rondom 

(veiligheids)trappenhuis), “galerij”, “toren” (1- t/m 10 spanner rondom wokkeltrappenhuis) en “corridor”. 
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9. Definieer een appartementen-complex 

De bovenste helft van het formulier bevat diverse opties waarmee het complex verder kan worden opgebouwd en 

samengesteld. De onderste helft van het formulier bevat links diverse kengetallen en rechts de financiële gegevens. In 

het kader met de kengetallen bevindt zich eveneens de mogelijkheid om het complex van een naam te voorzien. 

 

 

Maatvoering & Verkaveling (verplicht) 

• Maatvoering 

 

➔ Kies bij “Maatvoering o.b.v.” de uitgangspunten  

voor de maatvoering. 

De beschikbare opties zijn: 

▪ GBO (GO) & complexbreedte 

▪ complexdiepte & -breedte 

▪ GBO (GO) & complexdiepte 

▪ GBO (GO) & beukmaat 

▪ complexdiepte & beukmaat 

nb: de beukmaat is een gemiddelde. 
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➔ Geef, afhankelijk van de vorige keuze, het GBO (GO), de beukmaat/complexbreedte en/of de complexdiepte 

op. 

 

• Lagen / Liften 

 

➔ Selecteer het aantal lagen. 

➔ Selecteer het aantal liften per 

hoofdontsluiting. 

 

 

Schematische weergave plattegronden (verplicht) 

• Verkavelingopties 

▪ woningen per verdieping alle ontsluitingsvarianten 

▪ ontsluitingspunten*   galerij & corridor 

▪ hoofdontsluiting(en)  galerij & corridor 

▪ aantal beuken   alle ontsluitingsvarianten 

▪ woningen begane grond alle ontsluitingsvarianten 

 

* Bij instellingen kan er worden gekozen om wel of niet vrij te verkavelen. Indien optie uitstaat, rekent BudsyS 

altijd een minimaal aantal ontsluitingspunten. Indein deze aan staat kan hier van worden afgeweken. 

 

 
 

• Invulling functies begane grond 

De beuken op de begane grond kunnen een functie worden toegekend door in de legenda de gewenste functie te 

selecteren via het gekleurde knopje voor de functieomschrijving (deze omschrijving krijgt dan de geselecteerde 

kleur). De locatie van ontsluiting kan niet worden gewijzigd. 
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Aandachtspunt 

Het is noodzakelijk om bij de corridor- en galerijvariant de stappen van de verkavelingopties in beschreven 

volgorde te doorlopen, want:  

- wijzigingen t.a.v de eerstgenoemde parameters kunnen wijzigingen in de functie-indeling van de begane grond 

en het aantal begane grond woningen ongedaan maken. 

- wijzigingen t.a.v. de functie-indeling van de begane grond doet het aantal woningen op de begane grond 

herstellen naar de defaultwaarde. 

 

• Breedte verdiepingshal/hoofdbordes 

(deze optie dient via programmafuncties in het instellingsmenu ingeschakeld te worden, zie H13) 

  of  

➔ Hier kan de (referentie)grootte van de ontsluiting worden aangepast door de verdiepingshallen breder te maken. 

Schematische weergave plattegronden (optioneel) 

• Verdiepte plint / Verdiepte koppen  

(alleen bij galerij) 

➔ Geef aan of de plint (begane grond) 

uitgebouwd is of terugligt t.o.v. de 

verdiepingen. 

➔ Geef aan of de koppen verdiept zijn 

(uitkragen). 

➔ Geef de maat van de ‘dieptesprong’ in mm¹. 

nb: zie ook de schematische plattegronden voor 

een visuele, schematische weergave van de 

keuzes. 
 

• Uitgebouwde Entree 

➔ Geef aan of de entree van het complex (begane grond) uitgebouwd is. 

➔ Geef de diepte van de uitbouw in mm¹. 

nb: zie ook de schematische plattegronden voor een visuele weergave van de keuze uitgebouwde entree. 

• Kelder 

➔ Kelder wel/niet toepassen. 

Keuze uit 1-laags of 2-laags  

Lg-1 onder maaiveld: 100% betreft een heheel verdiepte kelder, 50% houdt in dat de eerste kelderlaag half 

boven half onder het maaiveldniveau ligt. Een eventuele tweede kelderlaag ligt altijd geheel verdiept.  

➔ Eventuele uitbouw van de kelder t.o.v. de begane grond laag in mm¹. 

➔ Verhouding tussen parkeren en fietsenbergingen in kelder (percentage) 

nb: via bouwmethodiek kan aangegeven worden of een damwand toegepast dient te worden, kan de dikte van 

de keldervloer worden opgegeven en kan, eventueel, een zandpakket onder de keldervloer worden toegevoegd. 

Maatvoering & Verkaveling (optioneel) 

• Bruto verdiepingshoogten 

Voor de kelder, de begane grond en de verdiepingen kan apart de bruto verdiepingshoogte worden opgeven. De 

hoogte van de dakverdieping wordt apart weergegeven omdat deze af kan wijken van de overige verdiepingslagen, 

afhankelijk van de opgegeven constructievloeren bij bouwmethodiek. 

 

De bruto verdiepingshoogte is de afstand tussen de bovenkant van de onafgewerkte constructievloer op een laag en de 

bovenkant van de onafgewerkte constructievloer (of de bovenkant van de dakvloer) van de laag erboven. 
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 ➔  ➔  

• Buitenruimten 

▪ type buitenruimte (alleen voor woningen 

gelegen op de verdiepingen) 

− geen buitenruimte 

− balkon buiten gevellijn 

− balkon deels binnen gevellijn 

− balkon binnen gevellijn 

− loggia (koud) – niet in GO 

− terras op aangrenzend dakdeel 

− frans balkon enkel 

− frans balkon dubbel 

 

▪ oppervlakte van de gekozen buitenruimte. 

▪ diepte van de gekozen buitenruimte. 

▪ relatieve deel van balkon dat binnen gevellijn 

ligt (balkon deels binnen gevellijn) 

 

Toelichting 

Balkons betreffen prefab betonnen, 

aangehangen constructie, met aan de randen 

een hekwerk conform de stelpost zoals 

weergegeven in kwaliteitspakket. Loggias 

betreffen een geheel inpandig gelegen 

buitenruimte op basis van een doorgestorte en 

ingepakte vloer. Aan de buitenrand wordt 

standaard een borstwering met muurleuning 

opgenomen. Bij de optie ‘terras op aangrenzend 

dakdeel’ worden alleen toegangsvoorzieningen 

naar een buitenruimte opgenomen. De 

oppervlakte van het balkon of terras wordt 

geacht elders in de verkaveling opgenomen te 

zijn, bijvoorbeeld het dak of een dakdeel van een 

aangrenzend bouwblok

         
 

• Bergingsruimten & Fietsparkeren 

➔ Geef aan of de bergingsruimten individueel of gemeenschappelijk zijn.   
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De opties ‘gemeenschappelijk’ en ‘individueel’ zijn beschikbaar indien aan minimaal één beuk op de begane 

grond een bergingsfunctie is toebedeeld en/of wanneer een kelder is aangemaakt met (ten dele) 

fietsenbergingen. Indien het volume van individuele bergingen zich in een ander blok(deel) bevindt, kan gekozen 

worden voor de optie ‘individueel in ander blok(deel)’. In dat geval worden op basis van het aantal woningen in 

het blok(deel) de bijbehorende individuele voorzieningen, zoals een bergingsdeur, opgenomen. 

Detail & Kwaliteit (optioneel) 

• Bouwmethodiek 

In de rubriek Bouwmethodiek kunt u de volgende uitgangspunten wijzigen: 

▪ type en dikte constructievloeren 

▪ dikte bouwmuren 

▪ type en dikte binnenblad 

▪ dikte keldervloer 

▪ wel/niet toepassen damwand 

▪ wel/niet toepassen zandpakket onder keldervloer 

 

   

   

• Kwaliteit 

➔ Selecteer een kwaliteitspakket door bij “pakketten” op de knop te drukken met de naam van het gewenste 

pakket. De groengekleurde knop correspondeert met het op dat moment geselecteerde pakket. 
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➔ Via de knop “custom” kunnen de geselecteerde kwalitatieve uitgangspunten worden ingezien en eventueel 

worden aangepast. 

 

 
Tijdens het samenstellen van een woningtype is het mogelijk onderdelen van verschillende kwaliteitspakketten snel 

te combineren door bij “onderdelen” per onderdeel verschillende pakketten te selecteren. Uw totaalpakket wordt 

dan automatisch een custom pakket. 

 

De weergave per onderdeel is uitsluitend tijdens het samenstellen van het type beschikbaar. Na doorvoeren blijft de 

specificatie niet bewaard. 

Zie voor het inrichten en naamgeven van de kwaliteitspakketten de aparte handleiding “Instellingen en Pakketten”. 

Bijbegroten (optioneel) 

deze optie dient via programmafuncties in het instellingsmenu ingeschakeld te worden 

 

• Bijbegroten 

 

▪ Aanvullingen op de verkaveling: 

− extra m² gevelafwerking incl. isolatie – wonen begane grond 

− extra m² gevelafwerking incl. isolatie – wonen verdiepingen 
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− extra m² gevelafwerking incl. isolatie – commercieel 

− extra m² gevelafwerking incl. isolatie – parkeren 

− extra m¹ dakrand – o.b.v. verdeelsleutel kosten dak 

− extra m¹ opstanden - wonen 

− extra m¹ galerijplaat – breedte conformkwaliteitspakket 

− extra m² galerijplaat 

− extra m¹ galerij hekwerk – stelpost conform kwaliteitspakket 

− extra m² woningscheidende binnenwanden (netto) 

− meerkosten maisonettewoning  

− meerkosten uitpandige vluchttrap 

− meerkosten brandscherm parkeergarage 

▪ Aanvullende reserveringen – woningen 

− stelpost inrichting buitenruimte (per woning op begane grond) 

− totaalpost naar wonen 

− per woning 

− per m² GO 

− per m² bvo 

− per m³ inhoud 

− per m² open geveloppervlakte 

− per m² gesloten gevel opppervlakte 

▪ Aanvullende reserveringen – commercieel 

− totaalpost naar commercieel 

− per m² bvo 

− per m³ inhoud 

− per m² open geveloppervlakte 

− per m² gesloten gevel opppervlakte 

▪ Aanvullende reserveringen – parkeren 

− totaalpost naar parkeren 

− per m² bvo 

− per m³ inhoud 

− per m² open geveloppervlakte 

− per m² gesloten gevel opppervlakte 

▪ Aanvullende reserveringen – algemeen 

− per m² bfo ( o.b.v. verdeling funderingskosten) 

− per m² dak ( o.b.v. verdeling kosten dak) 

▪ Opmerkingen / toelichting 

− ruimte voor opmerkingen en/of toelichting 

 

Opties eindgevels (optioneel) 

(deze optie dient via programmafuncties in het instellingsmenu ingeschakeld te worden) 
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• Onderbrekingen 

 

➔ Per eindgevel kan aangegeven worden of het gebudgetteerde complex/gebouw(deel) beëindigd wordt met een 

kopgevel of dat er een gebouwonderbreking gerekend dient te worden. In geval van een gebouwonderbreking 

wordt een halve tussenbouwmuur gerekend. 

 

➔ Aangegeven kan worden tot op welke hoogte een eindgevel een onderbreking vormt. Vanaf die hoogte wordt 

de eindgevel als kopgevel beschouwd. 

 

➔ In geval een parkeerfunctie aanwezig is in het complex, kan aangegeven worden of de parkeerinrit in dit 

gebouw(deel) zit. Standaard wordt in elk complex/gebouw(deel) waar zich een parkeerfunctie bevindt een inrit 

opgenomen. 

 

Schakeling blokdelen (optioneel; alleen x-spanner) 

 

➔ Selecteer het aantal geschakelde x-spanners van dit type (1 t/m 10 aaneengeschakelde x-spanners) 

 

Gebouwvorming (optioneel; alleen toren) 

 

• Een indicatie van de kosten van een gelijk volume in een alternatieve gebouwvorm: 

▪ rechthoek (standaard) 

▪ cirkel 

▪ ellips 

▪ driehoek (gelijkbenig) 

▪ driehoek (gelijkzijdig) 

De optie gebouwvorming biedt de mogelijkheid tot een budgettaire benadering van de bouwkosten voor een cirkel-, 

eliips-, of driehoekvormig woongebouw bij een gelijkblijvend bruto-vloeroppervlak per bouwlaag. De gebouwvorming 
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wordt toegepast vanaf maaiveld. Eventueel gebruik van de onderbrekingsfunctie in combinatie met gebouwvorming 

wordt, met uitzondering van een eventuele kelderbak, afgeraden.  

De budgettaire benadering van de verschillende gebouwvervormingsvarianten gaat uit van een binnen de gekozen vorm 

optimaal ontwerp, waarbij de maatvoering en vorm van het gebouw en van haar onderdelen zoveel mogelijk binnen de 

standaard middelen en normen uitvoerbaar zijn. In geval van een cirkel- of elipsvorm wordt de gevelronding in de voeg 

van het gevelmetselwerk geacht te zijn opgelost, worden geveldelen eventueeel gesegmenteerd uitgevoerd en is de 

maatvoering van de kozijnen zodanig gekozen dat deze “recht” kan worden uitgevoerd.  

In het algemeen kan worden gesteld, dat hoe groter de diamater van een cirkel of de zijden van een driehoek, hoe 

eenvoudiger het ontwerp en de uitvoerbaarheid van het gebouw, hoe hoger de mogelijkheid tot optimalisatie van de 

bouwkosten.  

Exploitatie parameters (optioneel) 

Alleen zichtbaar indien geactiveerd in het instellingenmenu 

 

• Opbrengsten 

 

➔ Opgave exploitatiecategorie “koop” of ”huur” (per functie: wonen, commercieel en parkeren). 

➔ Opgave opbrengsten (per functie: wonen, commercieel en parkeren). 

 

• Grondkosten woningen 

 

➔ Keuze referentiewaarde of opgave grondkosten via “custom” (igv rendabiliteitberekening). 

 

• Bijkomende kosten woningen 

 

➔ Selectie (standaard)pakket bijkomende kosten of opgave als percentage van de bouwkosten via “custom”. 
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Algemeen 

Met behulp van de knop “PDF” kan een screenshot van de huidige invoer gemaakt worden. Het screenshot wordt dan 

als PDF-bestand naar het aan de gebruikersaccount gekoppelde e-mailadres gestuurd. 

Wanneer voldoende gegevens zijn ingevoerd, bevestigt u het complex via de knop “doorvoeren”. De gegevens komen 

terecht in het samenvattend invoerblad voor de gestapelde bouw. (zie stap 10). 

Vanaf het samenvattend invoerblad kan op een later moment altijd worden teruggekeerd naar het formulier “Definieer 

een complex” om het complex te wijzigen. 

10. Samenvattend invoerblad 

Bij het doorvoeren van het woningtype/complex komen de gegevens terecht in het samenvattende invoerblad. De 

belangrijkste kenmerken/uitkomsten worden getoond. Bovenaan het venster is het navigatiemenu verschenen (zie stap 

11). 

Op/vanaf het samenvattend invoerblad zijn diverse opties beschikbaar: 

• Het aangemaakte woningtype/complex aanpassen, kopiëren of verwijderen via de knop “openen” links van de 

icoon behorende bij het desbetreffende woningtype/complex. 

 

 
 

• Een uitgebreide technische omschrijving van het samengestelde type/complex als PDF-bestand naar uw e-mail 

exporteren, eveneens via de knop “openen” links van de icoon behorende bij het desbetreffende 

woningtype/complex. Model kopiëren resulteert in een kopie die onderaan geplaatst wordt. Deze optie wordt ook 

gebruikt om types te kunnen verwijderen d.m.v. “model verwijderen”.  
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• Een extra woningtype/complex maken via de knop “aanmaak nieuw type eengezinswoning” of “aanmaak nieuw 

appartementencomplex”. (maximaal tien varianten) 

 

 

 

• Links van de iconen bevinden zich de knoppen “+”, “0” en “-”. 

▪ Standaard wordt een nieuw woningtype/complex aangemaakt met een “+”, hetgeen inhoudt dat de 

bijbehorende hoeveelheden in de begrotingen als positieve waarde worden opgenomen. 

▪ Indien de “0” geselecteerd wordt, worden de bijbehorende hoeveelheden op nul gezet en niet meegenomen 

in de doortellingen. Zo is het, bijvoorbeeld, mogelijk een variant uit het project te halen, zonder de data 

daarvan te verwijderen. 

▪ Indien de “-” geselecteerd wordt, worden de bijbehorende hoeveelheden negatief gemaakt. Hiermee kunnen 

verschillenbegrotingen gemaakt worden, waarmee eenvoudig meer- en/of minderkosten inzichtelijk gemaakt 

kunnen worden. Deze verschilbegrotingen stellen de gebruiker eveneens in staat om eenvoudig complexen 

met meer variëteit te simuleren, bijvoorbeeld met penthouses, hoogte - en/of dieptesprongen, verschillende 

kwaliteiten en verschillende verdiepingshoogten. 

 

• De volgorde van de woningtypes/complexen wijzigen via de pijltjes omhoog en omlaag links van de iconen. (in 

geval van meer dan één variant) 

 

• De kenmerken/uitkomsten kunnen op vier verschillende manieren worden weergegeven. Zie hiertoe de knoppen 

“TOTAAL”, “appartementen”, “commercieel” en “parkeren”. (alleen beschikbaar bij gestapelde bouw) 

 

 

• Een woningtype/complex van een ander bouwsoort aanmaken, kan via het navigatiemenu (zie stap 11). 

11. Navigatiemenu 

Het navigatiemenu is weergegeven bovenaan in het venster. Via dit menu navigeert men binnen BudsyS tussen de 

diverse programmadelen. 

 

Sluiten Project sluiten en terugkeren naar het hoofdmenu of project sluiten en BudsyS direct afsluiten. 

Opslaan Huidig project opslaan (onder de reeds opgegeven naam; het oude bestand wordt overschreven) 

Huidig project opslaan als … (onder een nieuwe naam; het oude bestand blijft eveneens bewaard) 

Parameters Terugkeren naar de parametersectie via dit deel van het navigatiemenu. Aanpassingen van de 

parameters worden direct in het project verwerkt. 

Invoer Terugkeren naar de samenvattende invoerbladen kan via dit menudeel. Vanaf de samenvattende 

invoerbladen kunnen nieuwe typen eengezinswoningen en appartementencomplexen worden 

toegevoegd en/of bestaande worden aangepast. Ook kan op deze manier direct worden gewisseld 

tussen eengezinswoningen en gestapelde bouw. 
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Uitvoer Beschikbaar zodra een woningtype/complex is samengesteld, zie H12 

ORV Dit onderdeel verwijst naar de onderhoud- & renovatiemodule van BudsyS en is beschikbaar als 

uitbreidingsformule. (Alleen zichtbaar als het abonnement is uitgebreid met deze module.) 

Aan de rechterkant van de navigatiebalk bevinden zich vijf iconen 

 
Printen Het huidige werkblad als PDF bestand naar het aan de gebruikersaccount 

gekoppelde e-mailadres sturen. 

 
Instellingen Aanpassen van de instellingen van BudsyS. Wijzigingen zullen direct 

doorgerekend worden in het project. 

 
Horizontale schuifbalk Hiermee wordt de horizontale schuifbalk uit Excel zichtbaar. 

 

 
Verticale schuifbalk Hiermee wordt de verticale schuifbalk uit Excel zichtbaar. 

 

 Taalkeuzelijst Het selecteren van een alternatieve taal is uitsluitend mogelijk op de internationale 

gebruikersaccounts. 

WAARSCHUWING ! 

Helemaal rechts in de navigatiebalk bevindt zich het ”X”, de knop waarmee u Windows applicaties normaal afsluit. Wij 

raden u aan deze knop niet te gebruiken. BudsyS kan op deze wijze afgesloten worden, echter zullen niet opgeslagen 

wijzigingen in het bestand hiermee direct, zonder waarschuwing vooraf, verloren gaan. Indien u BudsyS afsluit via 

“Sluiten” in de navigatiebalk wordt eerst de vraag gesteld of u uw werkzaamheden op wilt slaan. 

12. Uitvoer 

Diverse onderdelen uit het on-line bouwkostenmodel BudsyS zijn als PDF- en/of Excel-bestand uit het model te 

exporteren naar een aan de gebruikersaccount gekoppeld e-mailadres. Dit geldt onder meer voor alle onderdelen uit het 

‘uitvoer’-menudeel: 

Exploitatiegegevens 

- samenvatting project………………………………………………………... PDF 

- overzicht eengezinswoningen…… per woning of totaal…………………… PDF 

- overzicht appartementen………… per woning of totaal…………………… PDF 

- overzicht commercieel…………... per m²bvo of totaal……………………. PDF 

- overzicht parkeren ………………. per m²bvo of totaal……………………. PDF 

- exploitatieoverzicht……………… samenvattting & overzicht(en)….…….. PDF 

- exploitatieoverzicht……………… per functie en totaal…………………… Excel 

 

Eindbladen bouwkostenramingen 

- eindblad eengezinswoningen……. per woning of totaal…………………… PDF 

- eindblad gestapelde bouw….……. totaal…………………………………... PDF 

- eindblad appartementen……......... per woning of totaal…………………… PDF 
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- eindblad commercieel…….……... per m²bvo of totaal……………………. PDF 

- eindblad parkeren.…….…………. per m²bvo of totaal……………………. PDF 

 

Elementenramingen 

- eengezinswoningen…………………………………………………………. PDF 

- gestapelde bouw……………………………………………………………. PDF 

 

Bouwdeelramingen 

- eengezinswoningen…………………………………………………………. PDF & Excel 

- gestapelde bouw……………………………………………………………. PDF & Excel 

 

PDF-bundels bouwkosten 

- eengezinswoningen: eindblad + elementenraming + bouwdeelraming…….. PDF 

- gestapelde bouw: eindblad(en) + elementenraming + bouwdeelraming…… PDF 

13. Instellingenmenu 

Door op het instellingen icoon  te drukken verschijnt het volgende menu: 
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Programmafuncties & Weergave 

In dit onderdeel kunnen speficieke programmaonderdelen/-functies aan- of uitgezet worden.  

 

 
 

Het menu geeft de huidige instellingen van BudsyS weer. Wijzigingen in dit menu zullen direct doorgerekend worden in 

het project. De aanpassingen waar de handleiding eerder naar heeft verwezen worden hier verder uitgelegd. 

 

• Bijbegroten 

 
 

• Optie eindgevels (gestapelde bouw) 

 
 

• Galerij-complex vrij verkavelen (geen sturing aantal ontsluitingspunten’ 

 
 

• Aanpassing basis/referentie onsluitingsoppervlakte verdiepingen (gestapelde bouw) 

 
Hier kan de (referentie)grootte van de ontsluiting worden aangepast door de verdiepingshallen breder te maken. 

Deze optie kan worden ingeschakeld door “aan” te kiezen. Afhankelijk van het geselecteerde type verschijnt er een 

nieuwe optie: 

 

 X-spanner, toren, corridor 

 

Galerij 

 

 


