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1 lnleiding Rekenmodel Bouwmethoden 

Deze handleiding behoort bij het Rekenmodel Bouwmethoden Woningbouw versie 1.0. In deze 
handleiding wordt de installatieprocedure, werking en interpretatie van de uitkomsten 
stapsgewijs uitgelegd. 

Om een woningbouwproject in het Rekenmodel in te voeren moet aan de hand van 
plattegronden, doorsneden en situatietekening de volgende gegevens bekend te zijn: 
- geluidweringsklasse; 
- Algemene BouwplaatsKosten; 
- kortingspercentage wandbekisting''<; 
- aantal woningen/woningblokken; 
- beukbreedte, beukdiepte, plafondhoogte, dakhelling* en borstwering*; 
- productietempo; 
- tunnelinzet; 
- aantal sparingen per verdieping; 
- oppervlakte sparingen per verdieping. 

·1< indien van toepassing. 

Het Rekenmodel is voorzien van tien verschillende cascovormen waaruit de gebruiker een selectie 
kan maken. Aan de hand van een relatiefbeperkt aantal in te voeren projectgegevens bepaald het 
Rekenmodel eerst welke bouwmethoden worden uitgesloten en daarna de benodigde hoeveelheid 
bouwmaterialen en bouwproducten. Deze hoeveelheden worden gekoppeld aan de 
arbeidsnormen, uurloon, materiaalkosten en materieelinzet van het gastbedrijf. Tevens wordt de 
uitvoeringstijd berekend en gekoppeld aan de Algemene BouwplaatsKosten. Ook de arbeid voor 
het aanbrengen van de cascogebonden installaties worden op basis van de ingevoerde gegevens 
berekend. 

Gebruikers die interesse hebben in achtergrondinformatie van <lit Rekenmodel worden verwezen 
naar het eindverslag BouwMethoden Woningbouw van D.C.R. de Bruin, mei 2008. In <lit 
eindverslag is te lezen hoe het onderzoek en ontwerp van het rekenmiddel tot stand is gekomen. 
Hierin is tevens de visuele werking van het Rekenmodel in een stroomschema weergegeven. 

D.C.R. (Ruben) de Bruin 
Sliedrecht, mei 2008. 
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2 lnstalleren Rekenmodel 

2 .1 Inleiding 
Systeemeisen 
Om het Rekenmodel te kunnen gebruiken, moet deze allereerst op de computer van de gebruiker 
worden geinstalleerd. De computer moet hierbij minimaal aan de volgende systeemeisen voldoen: 
- CD ROM of DVD speler; 
- Microsoft Office Excel 2002/2003; 
- beeldschermresolutie rn24 x 768 ofhoger; 
- intern geheugen 256 Mb of hoger; 
- processorsnelheid 500 Mhz ofhoger. 

Installatieprocedure 
Voordat het Rekenmodel gebruikt kan worden, moeten de volgende handelingen eenmalig door 
de gebruiker chronologisch worden uitgevoerd: 
2.1 Instellen veiligheidsniveau Excel; 
2.2 Instellen automatisch koppelen van bestanden; 
2.3 Kopieren Rekenmodel naar de computer; 
2.4 Snelkoppeling Rekenmodel naar Bureaublad. 

2 .2 Instellen veiligheidsniveau Excel 
- start Microsoft Office Excel; 
- klik in de menubalk het onderdeel Extra aan en ga naar: aero en klik op onderdeel 
Beveiliging. 

I@) 11oo1enc1 ~ 8oold - ~ ~ Dilla Y.9"""' 11"> 
D~~ d '!i 5~~ i IQ .d. ~ ~ . F7 .. to .. B 

At ~ 'l.i> ,..,,., ........... 
~-~ 8 C D w .. i.n.p <loon ... 
2 11)-n~ 

K 

3 
4 
5 l!ev-
6 Euroconversle 

7 OQ lne semenwerkf'lo 
B 

~··· 9 
10 Sc---··· 
11 
12 

Emn!Je controe-en 

13 ~oohet: web ... 

14 - • Macto's ... Al:+Fe 
15 

Invoe4:oepmSl"IQefl ... 
16 • ~l'MCl'OODnemef'l , .. 

17 "lJ A~oCorrectte-opties.,, ~ 
1B AarlQassert ... ti VlsyaiBaslc Editor Ak+F ll 
19 

~ 
~s .. . OD Micr:osdt Script tdtor Al:+Shl't1"F l1 
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Het volgende Venster verschijnt: 

Bevc1hging 1 I I~ 

[~e~!¥.~~~J I Betrouwbare broerien I 
r tjOOg. Aleen macro's met een digitele hardekening Lit 

betrouwbare bromen lo.nlen worden utgevoerd. Macro's 
zonder een dgitale hardekering worden automatisch 
uitgeschal<eld. 

r. Gemlddeld. U lwnt zef bepalen of mogelj<. onveilige macro's wel 
of nlet moeten Worden Litgevoerd. 

r ~aag (niet aanbevolen). U wordt riet beschermd tegen mogelijk 
onveilge macro's. GebrLik deze instelling aleen els er een 
viruscontroleprogr amma is geinstaleerd of als u zeker weet dat 
alle documenten die u opent, veiig zi;i . 

Vi'uscontrolepro!J'amma('s) ge'ilstaleerd . 

OK AnrUeren 

6 

Stel het beveiligingsniveau in op Gemiddeld 
en klik op OK om het Venster te sluiten. 



2.3 Instellen automatisch koppelen van bestanden 

Klik in de menubalk bet onderdeel Extra aan en ga naar: Opties ... 

I@) ~ Be!!!«ken Beold !nvoogon 

Cl ~~tH1dt~~ J!, 1'11 

4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

D 

FOl.t'-or.trole ... 

Wer""'s> do.~n.,, 

~jllgingen bi;t.>uden 

El.toc:onversle .. 

00 Noe samenwerl<ili;i 

Qoelzo~ ... 

Scefl§"iobeheer ... 

E.ormule cootroleren 

Seryk:es op het web ... 

~ro 

[nvoeQtoepass:ingen .. . 

!$ Aii!toCo!'Tectie-opUes .. . 

A.vlQ&ssen ... 

Qpcjos •.• I ~ 
] .! ...................................... .. 

Het volgende Venster verschijnt: 

Klik op bet tabblad 'Bewerken'. 

Grafiek I 
Weer gave 

Kleur ! InternatlOnaal l Opslaan ] Foutcortrole J Spelling I Beveiiging 

I Berekenen L.::.~~;;;~~~::J I Algemeen ] Overgang I Aangepaste lijst 

Instelingen 

P Qirecte celJewerking 

P eel slepen en neeri!_etten 

P Opmaak en forrrules van Mjsten doorvoeren 

t;; &utomatlsche percentage-nvoer lnschakelen 

P Overschrijven ceDen t;tevestigen P' Extra opties voor plakken weergeven 

P Selectie verplaatsen na ~TER P Eis.tr a opties voor invoeaen weergeven 

B.ichtng: lomlaag =::J 
r ~ast aantal decimalen 

e_osities: 

W Qbjecten met cellen l<nippen, kopleren en sorteren 

w Bijwerken automatische l!Pppelingen bevestigen ~ 
W Eeedback met ani'natie 

f;; Automatis~h aanvulen voor celwaarden activeren 

P Qbjecten met cellen mippen, kopieren en sorteren 

r ~ii~~--~~:~i:it.~p~t!S.~:~ :EiiP.P.iili'.liiiif.i::~~-~t!9.e.f.i:i 
P E.eecliack met aninatie 

P Automatisi;,h aanvullen voor celwaarden activeren 

OK Annuleren 

Verwijder in <lit tabblad het vinkje bij het onderdeel Bijwerk:en van automati ·che 
koppelingen bevestigen. Sluit <lit Venster, klik op OK om het Venster te sluiten. 

Sluit Microsoft Office Excel. 
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2.4 Kopieren Rekenmodel naar de computer 
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I. Sluit alle geopende toepassingen; 
2. Plaats de CD-ROM met het 

Rekenmodel in de CD-ROM of 
DVD speler. 

Dubbelklik op het icoon Deze computer op het Bureaublad. 
Het volgende Venster verschijnt, waarvan de weergave 
afhankelijk is van de opbouw van het computersysteem van de 
gebruiker. 

--------------- CJ w.,.. 
Bn:tanden op d~ze computer 

i_J Gede~e dcmmenlt:n Oocumerten van Alie de&,_., 

Verwis:sebare sd'lf (F:) VerwiSsellare sd'N'/ (G:) 

V~re$Chl~(H:) verwtssebare sclilf (1:) 

Dubbelklik op de icoon van de CD-ROM of DVD speler. 

Onderstaand Venster verschijnt: 

Mappen 

vi m Ganaar 
~------------------'-

Botands- en maptaken 

Deze map op het web 
pUblcefen 
Oeze map delen 

Bestanden die nu op cd staan 



Klik met de rechter-muisknop op de map Rekenmodel Bouwmethoden 
en ga naar Kopieren en klik vervolgens op Kopieren . 

Rekenmodel 
Bouwmethoden 

De map b vindt zich nu op het Windows Klembord. 

O vorige • 

Sestands- en maptaken ~ 

~ Deze map een ander nMm 
oeven 

_ii Deze map verplaatse.n 

~ Deze map kDP!ren 
Deze map op he!: web 
pt..bliceren 

.._. Deze. map delen 

~ De- bestariden tn de%e map 
per e-mail verzenden 

)<. Dete mop verwijderen 

Andere locaties ~ 

• Deze computer 

Doa.Jm19nten 

w Gedeelde tlocumenten 

Min netwerklocaties 

Sluit het Venster. 

Zoeken Mappen !Ir]• 

_ Bestanden die nu op cd staan 

Open en 

Verkennen 

Browse with ACDSee 

Zoeken ... 

Delen en beveiliging., , 

• smartFTP 

~WinZip 
Scan with AVG 

Erase 

Kopieren naar 

Knippen 

' '·' >''•:t-r. ~ 

Snelkoppeling maken 

Verwijderen 

Naam wijzigen 

Eigenschappen 
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10 

Dubbelklik op het icoon Deze computer op het Bureaublad. 
Het volgende Venster verschijnt, waarvan de weergave 
afhankelijk is van de opbouw van het computersysteem van de 
gebruiker. 

______________ 10 """"" 

/ Document&ri van Arie de Bnri 

5t11Uom: op k>kall! YHll!! uhtjvl!:n 

Bestaoden (D:) 

.._ \/erwtssel:Jarescl"i,i'(F:) l/erwtsselbareschiif (G:) 

--- V~arescli)f(l:) 

Dubbelklik op de harde schijf met de extensie C:\Systeem (C:) 

Plaats de muisaanwijzer in het witte vlak 
van het Venster 

Klik op de rechter-muisknop en klik 
vervolgens op Plakken. 

Het Rekenmodel met de bijbehorende 
bestanden worden nu op de harde schijf 
geplaatst. 

Beeld 

Pictogr ammen schikken op 

Vernieuwen 

Pl.~~ J ero 

Snelkoppeling plakken 

Verwijderen ongedaan maken Ctrl+Z 

Nieuw 

Eigenschappen 

Verwijder de CD-ROM uit de CD-ROM of DVD speler. 



2 . 5 Maken van een snelkoppeling naar bet bureaublad 
----·························· 

Dubbelklik op de map '.R.:~~nmOOel Bouw~~~~~~~~j 

De inhoud van deze map verschijnt. 

Klik met rechter-muisknop op het Excel-bestand Rekenmodel Bouwmethoden. 

Ga naar het onderdeel Kopieren naar, klik vervolgens op Bureaublad 
(snelkoppeling maken) . Sluit daarna het Venster. 

Nieuw 

Afdrukken 

Scan with AVG 

Openen met • 

Knippen 

Kopieren 

Snelkoppeling maken 

Verwijderen 

Naam wijzigen 

ltJ Gecomprimeerde map 

3,5-inch disket.testation (A:) 

Eigenschappen r 
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3. Opbouw program ma 

3.I Inleiding 

In <lit hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van de opbouw van het Rekenmodel. Het Rekenmodel 
is zodanig uitgevoerd, <lat de invoer ten allen tijde wordt gevalideerd (gecontroleerd). Iedere 
wijziging van de invoergegevens moet door de gebruiker warden bevestigd. 
Het Rekenmodel bestaat uit een gebruikers-interface die is opgebouwd bestaat uit 6 tabbladen. 

1. Invoer Algemene Projectgegevens 
2. Selectie woningtypen en cascovormen 
3. Invoeren gegevens van rijenwoningen 
4. Invoeren gegevens van 2 onder 1 kap woningen 
5. Invoeren gegevens van vrijstaande woningen 
6. Bekijken uitkomsten kostprijzen 

~Ptoject~ G.:k... .... '1 .. 1'! 

_ ... _!c""""'"" •- 1 I 
AlgetnenePr~~lcost'OYQflTll l.~ 1 ~1PWC••11r,• 

~Pro)ect~ l Cascovorm 1 ""~llllP'"'~ 

-"'o'"""""""'m I CaoaM>m I - I 

T-1.lnQ. -
praf ll:J betanelementen 

prefabto..celllmenten 

bibandsteen l;.tiokbn 

T-tlnu. ,...cm lopw•td 

prefab bet.anelemenlen 

pre#abto..ce6irnenten 

kalz.,.-dsteenl~ 

w.-is1111g.
pret.ti botonelementen 

prefabholl.m.nerten 

klli:zand5teen•~ 

3.2 Invoeren gegevens 

1 ():007-2"°"0.C.R. de-

ABB 

+ 

+ 
+ 

Prol!Kt.,...._ kostan 1...-..i>111 -Zcnisrl~ "'*'--
- @72.600, · 

2ond9fl~ ---
Projo«IJlbondon kost91 ·•-'"1CI 
Jstub:~ 

Met behulp van de gebruikers.interface warden de ingevoerde gegevens gekoppeld aan de 
hoeveelheidberekeningen en gekwantificeerde productiemiddelen van het Rekenmodel waarin de 
gegevens van de verschillende bouwmethoden zijn opgeslagen. Afhankelijk van het ingevoerde 
project zal het onderdeel Uitkomsten de kostprijzen weergeven. 

De 6 tabbladen van de gebruikersinterface zijn onderling softwarematig gekoppeld, waardoor de 
validiteit van de ingevoerde data is gewaarborgd. Bij het invoeren van de gegevens van een project 
wordt door de gebruikersinterface de invoervolgorde bewaakt waarbij tevens de ingevoerde 
gegevens gecontroleerd warden. 

Bij een nieuw project moet eerst de Algemene Projectgegevens van het project warden ingevoerd. 
Als de gebruiker deze gegevens met behulp van de akkoordknop heeft bevestigd, wordt het 
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tabblad Cascovonn vrijgegeven. In het tabblad Cascovorm wordt de cascovorm geselecteerd en het 
bijbehorende woningtype(n). Afhankelijk van de keuze van het woningtype worden de benodigde 
tabladen vrijgegeven. 

Schematische voorstelling van de invoervolgorde bij, een nieuw project: 

Algemene 
Projectgegeve11.s 

(/,_ - ·-

~·, ~~E~~~ 

~~~~ ~ 

Cascovonn rij / 2-1/vrij 

+ =-
+ ~ 
+~-

Uilkomsten 
kostprijzen 

Zodra de gegevens van de desbetreffende woningtypen (rijenwoning, 2 onder 1 kap woning of 
vrijstaande woning) zijn ingevoerd worden de uitkomsten in het tabblad Uitkomsten kostprijzen 
vri j gegeven. 

3.3 Wijzigen invoergegevens 

Akkoord · Wijzigen 
In alle tabbladen moet na het invullen van de invoervelden de ingevoerde gegevens door middel 
van de Akkoord button worden bevestigd. Het Rekenmodel 
controleert vervolgens de ingevoerde gegevens op validiteit. Akkoord 
Bij een onjuiste en/of onvolledige invoer verschijnt er een 
melding voor het betreffende invoerveld. 

Als de ingevoerde gegevens gevalideerd zijn, wordt de 
button Akkoord inactief worden en wordt de button 
Wijzigen geactiveerd. 

Al d Wijzigen 

In het Rekenmodel kunnen op elk tabblad wijzigingen worden aangebracht. Iedere wijziging in 
een tabblad moet weer worden bevestigd met de Akkoord button. 
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Aanbrengen wijzigingen in een van de tabbladen van de woningen. 
Zodra in een van de tabbladen wo· 'ngen de knop Wijzigen wordt geactiveerd, zal het tabblad 
Vitkom ·ten kostprijzen tijdelijk inactief zijn. Nadat na het aanbrengen van de wijziging(en) deze 
met akkoord zijn bevestigd, zal het tabblad Uitkomsten kostprijzen weer geactiveerd zijn. 

~-- ~ - -~ - = ~ .c... . 
- ·-

:::-, ~ EB ~~ 

~ ~~ ~ ~ 

---~- ·- -··-- ' 

Wijzigen gegevens in tabblad Casco. 

- ==-=. -.=:-- --==
.:;: ~~ ~- =: :-:-_;::::;" -: =- ~ =- =... .-;

:.:- =:_ .:·. :.."':':.. - : ::=.... "-"-:-

+~ 

·~ + =--

wiJzigen geg ens wouingen 

Zodra in het tabblad Cascovorm de knop Wijzigen wordt geactiveerd, zullen de (geselecteerde) 
tabbladen van de woningen en het tabblad Uitkomsten Kostprijzen tijdelijk inactief zijn. 

Nadat na het aanbrengen van de wijziging(en) in het tabblad Cascovorm deze met akkoord is/zijn 
bevestigd, zullen de (geselecteerde) tabbladen van de woningen weer geactiveerd worden. 
Nu moet elk geactiveerd tabblad woningen opnieuw door middel van de Akkoord button worden 
bevestigd, nadat eventueel extra beschikbare invoervelden voorzien zijn van de juiste invoer
gegevens. Daarna zal het tabblad Uitkom ten kostprijzen weer geactiveerd zijn. 

invoer tabbladen opni uw bevestigen 

~ ~ 

-?1~- _ .. ~ - - !!. ti.;; - =-, l.L.. 
~c:= ~_ ~--=, i;_E:~ ~~ 

~~ s~ ~ 

Wijz1gen cascogegeveus 

+ ::.:...
.~ 

+ -=---

15 



Wijzigen gegevens in tabblad Algemene Projectgegevens 
Zodra in het tabblad Algemene Projectgegeven de knop Wijzigen wordt geactiveerd, zal het 
tabblad Ca ovorm, de (geselecteerde) tabbladen van de woningen en het tabblad Ultkomsten 
kostprijzen inactief zijn. 

Nadat na het aanbrengen van de wijziging(en) in het tabblad Algemene Projectgegeven deze met 
akkoord is/zijn bevestigd, zal het tabblad Ca covorm weer geactiveerd warden. Dit tabblad moet 
opnieuw door middel de Akkoord button worden bevestigd. Uiteraard kunnen in <lit tabblad ook 
wijzigen worden ingevoerd. Daarna worden de (geselecteerde) tabbladen van de woningen weer 
geactiveerd en elk vrijgegeven tabblad moet opnieuw door middel de Akkoord button worden 
bevestigd, nadat eventueel extra beschikbare invoervelden voorzien zijn van de juiste 
invoergegevens. Daarna zal het tabblad Uitkomsteo ko tprijzen weer geactiveerd zijn. 
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invoer tabbladen opnieuw bevestigen 

~ ~ 

- ~E:3~~ 

~~~~~ = :=.. - - - -- -
- :;._-: :;_ K 

= --- . -

wijzigen Algemene Pro1ectgegevens 

+ ~7 

+=:--
+ - -



4 lnvoer Algemene Projectgegevens 

4.1 Starten softwarepakket Rekenmodel Bouwmethoden 

Ga naar Windows Bureaublad en dubbelklik op de snelkoppeling 
Rekenmodel Bouwmethoden. Het Rekenmodel zal nu worden 
opgestart. De tijd van het opstarten van het Rekenmodel is afhankelijk van 
de configuratie van de computer. 

Nadat Microsoft Excel is geladen, zal onderstaand Venster verschijnen. 

C:\Rekenmodel Bouwmethoden\Rekenmodel Bouwmethoden.xls bevat 
macro's. 

Macro's bevatten mogelijk virussen. Het is altijd veiliger om macro's uit te 
schakelen, maar als de macro's origineel zijn, kan er enige functionaliteit 
verloren gaan. 

Klik op de button Macro' inschakelen . 

Daarna verschijnt het de gebruikersinterface van het Rekenmodel. Hierin is alleen het 
tabblad Algemene Projectgegevens toegankelijk. De overige tabbladen zijn op <lit 
moment niet toegankelijk. 

lt!tkt.•11mui.fql L!t1UW1ll!'ft1udt111 'lie• ' 1•111.1l 1t:-i- 'l'h11111 1 ~hllHW VUt\.tD l 0 "x 

-~°""""-'-l>dol• Al"*""
.......................... r I I 

2. Cl9llrlw~ 

r.....--,.,c.........,._,.._, .... ..,in 
r.,.__,.,<.........,._,.._, _ _..) 

... -
4. KOO'~---_ ................... r-- ?; 
.....__ .... _I _ _ n 

-~~-J ____ ______ J 
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In <lit tabblad kunnen Algemene Projectgegevens warden ingevoerd. 

Het tabblad bestaat uit vier onderdelen: 
1. Projectinformatie; 
2. Geluidweringsklasse; 
3. Algemene BouwplaatsKosten; 
4. Kortingspercentage bekistingen. 

4.2 Projectinformatie 

- 1. Projectinformatie -

Projectomschrijving 

Projectnummer 

Gebruiker 

Dattn 

Opmerkingen 

In <lit gedeelte moeten de volgende gegevens warden ingevoerd: 
- Projectomschrijving omschrijving van het project 
- Proj ctnummer projectnummer van het project 
- Gebruiker naam van de gebruiker 
- Datum invoeren datum van het Rekenmodel 
- Opmetl<ingen eventuele opmerkingen van de gebruiker (niet verplicht) 

4. 3 Geluidweringsklasse 
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2. Geluidweringsklasse ~ 

' r. Gelu1dweringsklasse 3 (woningscheidende wanden: massief) 

C Geluidweringsklasse 2~woningscheidende wanden: ankerloze spouw) 

In <lit gedeelte moet een keuze gemaakt warden tussen Geluidweringsklas.se 3 
(massieve woningscheidende wanden) en Geluidweringsklasse 2 (ankerloze 
woningscheidende wanden. 

Let op: De woningscheidende wanden op de tekeningen komen niet altijd overeen 
met de vereiste geluidweringsklasse. Neem bij twijfel contact op met de 
opdrachtgever (deze melding is ook te activeren door te klikken op de gele 
informatiebutton). 



4.4 Algemene Bouwplaatskosten 

Inschattlng Algemene Bouwplaatskosten 

I ~ per week 

Indien niet bekend, ultgaan van ll)fllmaal@ 5000,-per week 

In het onderdeel Algemene BouwplaatsKosten moeten de bouwplaatskosten per week 
worden ingevuld, met een minimum van€ 5000,- per week. A]s de ingevoerde 
bouwplaatskosten meer dan € 10.000 per week bedragen zaLhet Rekenmodel de 
gebruiker hierop attenderen. Hiermee wordt te voorkomen <lat de gebruiker mogelijk een 
incorrect bedrag invoert, wat gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid van de 
uitkomsten in het rekenmodel. 

4. 5 Kortingspercentage bekistingen 

4. Kortlngspercentage beklstlngen 

Kortingspercentac;ie huur tunnel:>el<lsting 

Kortingspercentage huur wandbeklsting 

In <lit laatste onderdeel van tabblad Algemene Projectgegevens kan een 
Kortingspercentage huur wandbeki ting worden toegekend. Dit is uitsluitend mogelijk na 
goedkeuring van de directie. Indien er geen kortingspercentage toegekend mag worden, 
moet het getal 'nul' te worden ingevoerd (deze me]ding is ook te activeren door te 
klikken op de gele informatiebutton). 

Kortingspercentage buur tunnelbekisting is niet geactiveerd in het Rekenmodel, 
omdat tunnelbekistingen niet in het assortiment van de interne materiee]dienst aanwezig 
zijn. Deze functie kan in de toekomst door de ontwikkelaar van het Rekenmode] a]snog 
worden geactiveerd. Druk op de button Akkoord om de invoer te bevestigen. 

Druk op Akkoord om de invoer te bevestigen. 
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5 Se1lecteren Cascovorm en woningtype 

5.1 Inleiding 

Het tabblad Ca covor:m is opgebouwd uit twee delen: 
- Woningtype(n) ; 
- Cascovorm. 

- -~ ...... ~"' ...... -............ __ ,""'""'"'' J 

2.~ ··---l~~J 
rzondet1K~ ,..........,_ 

Se*teer tasCOYCWm (doarsneden over ~e) 

§ §,,,,~,'---, b~----------, 
' ' . 
• • 

5.2 Woningtype 

1. Woningtype 

Selecteer woningtype 

r [~ii~:6:~~6:16:~i.~l 

r Zorder borstwerno 

r""'rvn.,..,....,..Md 

r 2 onder I Kapwoningen 

r ... Vrijstaande woningen 

5.3 Cascovorm 

r Zender borstwetllQ 

r""'"""'IYrijll..,....,....., 

-· I 

In <lit onderdeel kunnen een of meerdere 
woningtype(n) worden geselecteerd. 

Na het selecteren van een of meerdere woningtype(n) kan in <lit onderdeel een cascovorm 
worden geselecteerd die overeenkomt met <lit woningtype(n). Bij cascovormen die 
voorzien zijn van een hel1end dakvlak kan gekozen worden voor een cascovorm met 
of zonder borstwering (' getild dak ' ). De doorsneden van de cascovormen zijn allen 
getekend over de beukdiepte van de woning! 
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Dokhcllin9 

~-i~ol---==--=------+1 ~ Beukd;• te 

Aandachtspunt bij vrijstaande woningen: 
Voor cascovormen behorend bij het woningtype vrijstaande woning kan bij cascovorm 1, 5, 
6 en 7 worden gekozen voor een zogenaamde gedraaide kap. Dit houdt in <lat het hellende 
dak 90 graden kan worden gedraaid ten opzichte van het getekende cascovorm. De 
contouren van het getekende cascovorm zijn nu gelijk aan de contouren van de cascovorm 
over de beukbreedte. 

Als er binnen een woningbouwproject meerdere cascovormen aanwezig zijn moeten deze 
afzonderlijk in het Rekenmodel worden ingevoerd. 

Het tabblad Cascovorm is beveiligd tegen het selecteren van onjuiste combinaties. Bij 
eventuele onjuiste selectie wordt de gebruiker door middel van een melding hierop 
gea ttendeerd. 

Druk op Akkoord om de invoer te bevestigen. 



6 lnvoer gegevens woningtypen 

6 .1 Inleiding 

""""' -- - """"" 4'dtQ ~ ---.... ...,.1 I I I 
~Pro;ectveoe'IOhS I CascoYOl'm l' l!D'~lil ...,,..• [ I 
Abtwnenl!IPro~ I C.Ccwmn 1 

............. loct ......... Jc:.sco.o.mJ 
2m..- 1~ 

-~ 
5. ~YOO!'- 111 achllrQOYll 

2 . Almot-wtjot-
rtM.ten YOGI' 66n woriigl _ ..... ,- m• - r- m• ... _. r- m• -- r-
Dor~•deping r- m• 

3 __ _ 

r- - .. ·-

1. Turnilrvet 

r-2 r > bed:erlperd!IQ 

? 

ltM.terl'tOOl'MnWCIMgl ---·- re- ..... -·- re- m> 

··--·- re- ..... -- re- m• ,._ 
-·- re- .. ~ 
OgpsyWff "*hgen re- m• 

I 

I 

6. ~-.... 

l~'t001''6n~I --Asltail~ 1a- --·- 1-,- m' 

lewircillpng -·- re- --·- re- m' ,. __ 
...... __ 

re- -~elPl!fhgl!lrl re- m' 

-~---

De gegevens van de verschillende woningentypen worden op aparte tabbladen ingevoerd. 
De opbouw van elk tabblad is identiek en bestaat uit 6 onderdelen: 
I. Aantal woningen; 
2. Afmetingen woningen; 
3. Productietempo; 
+ Tunnelinzet; 
5. Sparingen voor- en achtergevel; 
6. Sparingen eindgevel. 

6.2 Aantal woningen 

In het eerste onderdeel moet het aantal woningen en/of woningblokken worden 
ingevoerd, afhankelijk van het betreffende woningtype. 

1. A.,tal rlji!!nwon#lgen 

4antal wonJngblokken r- stoo 

Aatltal wonJngen per biol< ,-- stoo 

1. Aantal 2 onder 1 kclbloldcen 

Aontal~ r------ stoo 

Tabblad Rijenwoningen: 
In <lit gedeelte moeten twee gegevens worden 
ingevoerd: - Aantal woningblokken; 

- Aantal woningen per blok. 

In het tabblad 2 onder 1 kapwoningen moet het 
Aantal woningblokken worden ingevoerd. 
Het totaal aantal woningen komt daardoor op 
tweemaal het aantal ingevoerd woningblokken. 

l . Aantal vrljstaantle wonklgen 

stw 
In het gedeelte tabblad vrijstaande woningen moet 
het Aanlal woningen worden ingevoerd. 
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6.3 Afmetingen per woning 

De afmetingen van de rijenwoning, 2 onder l kap woning of vrijstaande woning worden 
ingevoerd in het tweede blok van het betreffende tabblad. De aanwezigheid van de invoer 
velden Dakhelling en Borstwering is afhankelijk van de keuze van het casco. Deze velden 
worden softwarematig in- of uitgeschakeld. 

Beuld::weecle r-- ml 

Bel.A<diepte r-- mL 

l'Won<floolJte r-- m• 

Dal<lielir"l J-- • 
Bors:twering ver~ r-- m1 

De afmetingen van de beu.kbreedte , beukdiepte, 
plafondhoogte en borstwering verclieping moeten 
in meters worden ingevoerd. 

De dakhelling moet in graden worden ingevoerd. 

De in te voeren gegevens invullen voor een woning. 

6 .4 Productietempo 
3. ProWct:ietempo 

r-- INOOilgen per week ?,1 
In het derde blok moet het productietempo van het 
woningtype worden ingevoerd. De invoer van het 
productietempo moet liggen tussen 2,5 en 10 

woningen per week. 

6.5 Tunnelinzet 

4 . Tunneiozet 4. Tunnelinzet 4. T....-.elinzet 

t+ 2 C 3 r 4 beuken per d.90 , , 2 ' ~ 4 belA<en per dog ,.,. 2 ' ' beU<en per dog 

Rijenwoning 2 onder r kapwoningen vrijstaande woningen 

De tunnellnzet is afhankelijk van het woningtype. De gebruiker moet zelf een keuze 
maken van de geboden mogelijkheden. 

6.6 Sparingen voor- en achtergevel 
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Toelichting: Voor het invoeren van de gegevens van de sparingen van de voor- en 
achtergevel moeten van deze gevels de volgende gegevens bekend zijn: 

Begane grond: 

le verdieping: 

2 e verdieping: 

Opmerking: 

- het totaal aantal sparingen op de begane grond; 
- de totale oppervlakte van alle sparingen van de begane grond. 

- het totaal aantal sparingen op de le verdieping; 
- de totale oppervlakte van alle sparingen van de { verdieping. 

- het totaal aantal sparingen op de 2e verdieping; 
- de totale oppervlakte van alle sparingen van de 2 e verdieping. 

De in te voeren gegevens moeten slechts voor een woningtype 
worden ingevoerd. 



5. Sparlngat voor- en achtergewl De aanwezigheid van de invoervelden Aantal 
sparingen en het veld Oppervlakte sparingen op de 
1e en 2 e verdieping is afhankelijk van de keuze van 
de cascovorm. Deze invoer velden worden 
softwarematig in- of uitgeschakeld. 

lrM.jen voor een wor1ng! 

Be9ane ijrond 

Mntal sparilQen i--
Oppervlai<te SIW"-1 r--· 
le verdiepi'\Q 

Mntal sparingen r---
Oppervloi<le sparingen i--
2e veniopng 

Aontal sparilQen i--
Oppervlal<.te sparinQen i--

stw 

m• 

stw 

m• 

stw 

m' 

Als er geen sparingen op een verdieping aanwezig 
zijn, moet bij het invoerveld Aantal paringen en 
Oppervlakte sparingen het cijfer 'nul' worden 
ingevoerd. 

6.7 Sparingen eindgevel 

Toelichting: Voor het invoeren van de gegevens van de sparingen van de eindgevel moet 
van deze gevel de volgende gegevens bekend zijn: 

Begane grond: 

l e verdieping: 

2 e verdieping: 

Opmerking: 

6. Spllf1IJllli!ll elfldgevel 

!nvulen voor Mn woningblokr 

Beoone lll'ond 

Aantal sparingon 
, --
I 

Oppervlaicto sparilQen 1-

lever~ 

Aantal sporilQen i--
Oppervlai<te sparinQen ,-
2e verclepng 

Aantal sparingon r----
Oppervlai<te spomgen r--· 

- het totaal aantal sparingen op de begane grond; 
- de totale oppervlakte van alle sparingen van de begane grond. 

- het totaal aantal sparingen op de 1e verdieping; 
- de totale oppervlakte van alle sparingen van de 1e verdieping. 

- het totaal aanta1 sparingen op de 2 e verdieping; 
- de totale oppervlakte van alle sparingen van de 2 e verdieping. 

De in te voeren gegevens moeten slechts voor een woningtype 
worden ingevoerd. 

stw 

m• 

stw I 
m• 

stoo 

m• 

De aanwezigheid van de invoervelden AantaJ 
paringen en het veld Oppervlakte sparingen op de 

1e en 2e verdieping is afhankelijk van de keuze van 
de cascovorm. Deze invoer velden worden 
softwarematig in- of uitgeschakeld. 

Als er geen sparingen op een verdieping aanwezig 
zijn, moet bij het invoerveld Aantal sparingen en 
Oppervlakte paringen het cijfer 'nul' worden 
ingevoerd. 

Druk op Akkoord om de invoer te bevestigen. 
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7. Uitkomsten kostprijzen 

7.1 Inleiding 

lt11'11101111l,tll11.111•lh11h11\•1 t1 111111 1 1 •.'11•l••1 l1"1f' '• 1 I• j I x 

_,,. °""*' - - Ulldll• - Dodarn« _ .. __ i Co""'°"" 1 ·-1 

r~.dod!Q 

s-.tllb~ .... .,, ..... __ ---
r...-thg.lftflbt.......,.. ...................... 
s-el.eb~ 

litllb.n!ltttn~ 

w-u.o. wlldla 
rstlfb~ .......... -.. 
~..-""·~ 

·- ,.....,.,_,. ____ 
"J 0 ""'74111JSD.CJl. do"""' 

ABB --1 

+ 

+ 

+ 

ProJoctQObmdon koshn 1.....-ing •. _......., 
2ondcrl~ 

Yt~ocrdc~ 

Prolo<IQlbondon koston t...-i.tlng -2ondet"I~ ---
ProJe<t~ kotttn w..-thg 
3SlW~flQlffl 

Het tabblad Uitkomsten kostprijzen geeft een overzicht van de totale kostprijs per 
woningtype per beschikbare bouwmethode. De projectgebonden kosten voor 
tunnelbekisting en wandbekisting zijn apart vermeld. Daarnaast zijn de kostprijzen van de 
begane grondvloer, gevelmetselwerk en dakbedekking in een pop-up menu beschikbaar. 

7.2 Pop-up menu's 

Door op een van de kostprijzen te klikken verschijnt er een pop-up Venster waarin de 
specificatie van deze kostprijs is opgenomen. 

1 •• 1'1•111111111111 l lu11•w11u•ll 11 11l1•11 , , • l•"lh1t 11 I .. /11 11 1111:f,,1uw ,,It I V• I II 'x 

........ ~ ~ ,......_ l.bdlil111 ~ JJ4.&l 

_ .. _1c-....,, 1-1·"""·- 1" ......... 

r...-n-io. Yolodlu 
rxel'1b betoneiMw'ten 

r;.e/ ab l'o.tellm!rtai ---
W--lrog, _..., ,..,.,,bot_ 
prelab t'G.telelnstAn ---.......... --

' 1.872.173,- II! 605.704,-

11 2.161.152,- 11! 591.Z35,-

l 2.1D3.340,· ( 578.952,-

11! 2.G.921,· II! 6!59.050,-

'2.127.817,- '611.119,-

11! 2.062.971,· II! 59e.l20,-

ll! 2.235.923,- ' 651.597,-

' 2.473.981, · II! 647.181,-

, 2.415.869,- II! 634.898,-

1 2.710.312,· II! 711.310,-

' 2."83.743,- ' 659.ill,-

' 2.ml.602,· ( 579.979,-

( S(H.537,

( 419.170,-

T"Qdstrdcalie 

•OOObeoddnOSUjcl' 16 ....... 

Utvoemgsojd, .......... 

Casco,~end!lk 

lvbeid MlloriNI 

' 106.102,- ' 91.860,- c 21.0BJ,-
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In <lit pop-up Venster zijn de prijzen weergegeven van: 
- arbeid, materiaal en materieel van het casco, binnenspouwblad en dak; 
- cascogebonden installaties; 
- Algemene BouwplaatsKosten. 

Door op de buttons Begane grondvloer en Gevelrnetselwerk en dakbedekking te klikken 
verschijnen de pop-up menu's met de gespecificeerde prijzen van deze onderdelen. 

Begane grondvloer Gevelmetselwerk en dakbedekking 

Bij het pop-up Venster Begane grondvloer zijn de kostprijzen van de mogelijk toe te 
passen vloeren weergegeven. 

Rljenwonlngen 

Ar be Id Materiaal Materieel Totaal 

Rbberwloer: e 1s.126,- e 114.010,- e 12.078,- e 141.214,-

Kana""laatvloer: e 13.637,- @ 160.348,- @ 12.078,- @ 186.263,-

2 onder 1 Kapwoningen 

Arbeld Materiaal Materieel Totaal 

Rbbenvloer: ~ 3.761,- @ 26.503,- ~ 3.019,- € 35.303,-

I Kana~laatvtoer: @ 3.459,- @ 40.067,- @ 3.019,- @ 46.566,-

Vrljstaande wOl'lSlgen 

Ar be id Materiaal Materieel Totaal 

Ribbenvloer: e 1.591,- @ 11.251,- ' 1.510,- @ 17.652,-

Kana""laatvloer: @ 1.730,- @ 20.043,- @ 1.510,- @ 23.283,-

IL~~~~~JI 

In het pop-up Venster Gevelmetselwerk en dakbedekking zijn de gespecificeerde- en 
totaal kosten van het gevelmetselwerk en dakbedekking weergegeven. 

-" 2 onder 1 ICapwonktgen Vrljltaande woningen -- -- ........,,_ - Malena.I - - - Mat- - .......... -II! 659,393,- I! 311.916,- Iii! 92.722,- ' 186.579,- Iii! 87.i&J,- fl!! 26.281,- Iii! 121.110,- II! 58.189,- II! 17.'181,-

~ - ...,.............., 
II! 110.iOO,- (a-beidcnmeteriaa) II! 136.800,- (sbeid en fMlsiN) I: 91.200,- (arbdd en rMlCfiM) 

Prefllilsc~ Ptef ab scharnlriap Pref'"'""'"-- -- -- - ""'"'"" ""'"""' - MatWiaa --t! 50.779,· I! 13't.1i6,- fl!! 3.912,- ' 13.151,- ' 108.612,- '986,· fll! 7.229,- I! Si.306,· Iii! 193,· 

""'°""' ""'°""' ""'°""' - .......... - ..... - - .......... 
f 28.616,- II! 2Z.176,- I! 9.539,- I! 7.392,- ' 6.359,- '1,926,-

Sneldokbet.._ 5neldot.betorc>¥1 Sneldokbet.,..,.., - ........... Materieel - .......... -- - -- -' 45.2091· II! 5.769,· n,v.t. I! 11.302,- ' 1.510,- n.v.t. Iii! 5.651,· Iii! 801,· n.v.t. 

Tatab:kost:prijl TotaN: kostprijs rat•k-
• 2Jl6S.398,- ( 589.943.- ( 370.750,-

I,-; - -· 11 :L_ 5hl9" _ _j: 



7.3 Interpretatie kostprijzen 

De totale kostprijs per bouwmethode bestaat uit drie delen: 
- kosten van het casco, binnenspouwblad en dak; 
- kosten van cascogebonden installaties; 
- Algemene Bouwplaatskosten. 

De uitkomsten van het Rekenmodel moeten door de gebruiker zorgvuldig geinterpreteerd worden 
om daadwerkelijk de meest geschikte bouwmethode te kunnen kiezen. 

Indien in een project het inzetten van tunnelbekisting en/of wandbekisting mogelijk is, worden 
de projectgebonden kosten voor de tunnelbekisting en/of wandbekisting apart vermeld. 

Voor een woningbouwproject <lat in een keer in het Rekenmodel kan worden ingevoerd zijn de 
uitkomsten op het beeldscherm direct te gebruiken om de meest geschikte bouwmethode te 
kiezen. 

Bij woningbouwprojecten die bestaan uit meerdere cascovormen moeten de uitkomsten van de 
betreffende cascovormen door de gebruiker geprint worden. Op de printafdrukken wordt per 
bouwmethode de kostprijs aangegeven, met en zonder verrekening van de Algemene 
BouwplaatsKosten. Aan de hand van deze uitkomsten is het voor de gebruiker mogelijk om op 
basis van deze gegevens de meest geschikte bouwmethode(n) voor een woningbouwproject te 
kiezen. Hierdoor kan er gekeken worden welke bouwmethode(n) er eventueel voor meerdere 
cascovormen geschikt zijn. 
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7.4 Wijzigen projectgegevens 

Na het raadplegen van de kostprijzen op het tabblad Uitkomsten ko tprijzen kunnen op alle 
voorgaande tabbladen wij,zigingen warden doorgevoerd. Echter zal bij het activeren van de button 
Wijzigen een of meerdere tabbladen in het Rekenmodel geblokkeerd warden. Welke tabbladen 
geblokkeerd warden hangt af van de plaats waar wijzigingen wordt doorgevoerd. 

Bij het aanbrengen van mutaties in een (of meerdere) van de tabbladen woningen zal het tabblad 
Uitkomsten ko tprijzen geblokkeerd warden. Nadat de mutaties in de tabbladen woningen zijn 
doorgevoerd en bevestigd met de button Akkoord zal het tabblad Uitkomsten kostprijzen weer 
vrijgegeven warden. 

Indien in het tabblad Ca covonn de button Wijzigen wordt geactiveerd, zullen de tabbladen van 
de woningen en het tabblad Ultkomsten kostprijzen geblokkeerd zijn. Nadat in het tabblad 
Ca covorm de mutaties zijn ingevoerd, moeten de gegevens in de geselecteerde tabbladen van de 
waningen opnieuw met de button Akkoord warden bevestigd. Daama zal het tabblad Uitkam ten 
kostprijzen weer vrijgegeven warden. 

Als echter in het tabblad AJgemene Projectgegevens wijzigingen warden daargevoerd, zullen alle 
overige tabbladen opnieuw met de button Akkaard moeten warden bevestigd voordat het tabblad 
Uitkomsten ko tprijzen weer wordt vrijgegeven. 
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8 Menubalk Rekenmodel 

8.r Inleid.ing 

Het Rekenmodel is voorzien van een menubalk. Hierin zijn de volgende mogelijkheden 
opgenomen: 
I. Nieuw; 
2. Openen; 
3- Opslaan; 
4. Printen; 
5. Update; 
6. Afsluiten; 
7. Disclaimer. 

. I 

_ !, _ _ _ ---- _,: _ _ -- _;_ ----------- · 
..,..,....,.__...,.[ I ! I 

l. l'tollrt-

D•bm 1- -

8.2 Nieuw 

Ht•kt-111111111111 H1111w1n11ll1111h1n ~f"rt1•11111111~11 Wo111rr1~l1c.1M Vf•r1o1p 1 U 

-

2.~ 

r.·~3(~w.-.:kln:massaef) _t 
r~,,~_.,,........,, ....,) 

3. ~llouwplaatstCosten -..... --.., !-- - --· ....... 

4.K-< .. t_bolds_ 
t.:c.-tinQspercertaoetus~ r--- ? 
, .. ,,_, ........... __.. , -- _t 

~· _ _i __ _ J 

In dit gedeelte van de menubalk kunnen de gegevens van een bestaand project worden 
verwijderd. Onderstaand Venster verschijnt, waarin een keuze gemaakt moet worden. 

Nlet Cl1'9esiagen gegevens van het huldge project QM"' verlorenl 

OK \ j ArvUeren I 

Na het bevestigen van de button OK kunnen 
de gegevens van een nieuw project worden 
ingevoerd. 
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8.3 Openen 

In het onderdeel Openen kan een eerder opgeslagen project opnieuw worden geladen 
in het Rekenmodet Onderstaand Venster verschijnt, waarin een keuze gemaakt moet 
worden. 

Niel opgoslagen gegevens van het t'Klidige project oaan verlorenl 

Wit u doorgaon? 

-~I Am'*'"" I 

Na het bevestigen van de button OK worden 
de gegevens van een bestaand project 
ingeladen. Na het inladen van de gegevens 
is alleen het tabblad Algemene 
Projectgegeven. geactiveerd. 

Na het wijzigen of invoeren van nieuwe gegevens zal na het bevestigen met de button 
Akkoord het tabblad Ca covom1 weer geactiveerd worden. 

8.4 Opslaan 

In het onderdeel Opslaan kan een gedeeltelijk of volledig ingevoerd project worden 
opgeslagen. Na het activeren van deze functie verschijnt onderstaand Venster. Na het 
invoeren van de naam wordt het bestand onder deze naam opgeslagen, waaraan tevens de 
datum wordt toegevoegd. 

Bestarosnaam 

Project wor~ opgeslagen in C:\Rekenmodel Bouwmel:hoden 

Opslaan Anruleren 

Na het opslaan kan het Rekenmodel worden afgesloten. 

8.5 Printen 
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In het onderdeel Printen kunnen de uitkomsten van een ingevoerd project worden 
geprint. De enige voorwaarde is, dat alle tabbladen zijn voorzien van de juiste 
invoergegevens en het tabblad Uit.komsten Kostptijzen geactiveerd is. 



8.6 Update 

Aan de hand van de ingevoerde gegevens koppelt het Rekenmodel automatisch de 
gegeneerde hoeveelheidberekeningen aan de productiemiddelen arbeid, materiaal en 
materieel. De productiemiddden worden vanuit een apart bestand gekoppeld aan het 
Rekenmodel. Hierdoor is het niet mogelijk om de productiemiddelen fysiek binnen het 
Rekenmodel te updaten. 

Updaten productiemiddelen: ga naar C:\Rekenmodel Bouwmethoden\Data 

Dubbelklik op bijlage d.xls en het bestand zal worden geopend; 

De tabbladen z ijn tandaard beveiligd tegen bewerken. Raadpleeg uw leidinggevende voor 
het wachtwoord om Wijzigen in dit bestand aan te brengen. De gebruiker is zelf 
verantwoordelijk voor de gevolgen van foutieve wijzigen en/of aanpassingen in dit 
bestand f 

-E~t[a J Dg_ta 

I ~veiiljng 

[ Macro 

Qpties .. , 

~ 
~ 

~enster t[elp 

•I ia, Beveiiging .blad opheffen, .. 

• ~ ~erkmap beveiligen ... 

~ 

G I H I I 

·-

! 

Om de beveiliging van te wijzigen 
tabblad te verwijderen, klik op het 
onderdeel Extra in de menubalk. 
Klik vervolgens op Beveiligin_g en 
klik daama in het geopende menu 
op Beveiliging .b.lad opheITen ... 

Wachtwoord: l***********I 

OK Annuleren 

Voer het wachtwoord in en 
klik op OK. 

De beveiliging van het tabblad is 
nu uitgeschakeld. 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Wijzigen kunnen nu in het betreffende tabblad worden aangebracht. Geef daarbij 
altijd de bijbehorende wijzigingsdatum aan. In onderstaand voorbeeld is weergegeven hoe 
de materiaalkosten van een ribbenvloer gewijzigd kunnen worden. 

'Materiaal/product Prijs Eenheid ' Bron Wijzigingsdatum Bijzonderheden 

Begane groncMoer 
Ribbenvloer € 27,05 fm2 Waardo Jaarcontract 2007 11 februari 2008 -
Oplegvm l.b.v. rlbbenvloer € 1 90 Im' Waardo jaarcontract 2007 11 februari 2008 -
KanaalplaaMoer I€ 39;65 Jlm3 Dye ore jaarcontract 2007 11 februari 2008 Incl. oplegvilt 
Vloerlulk ' € 17,85 /stuk Calculatlebestand 11 februari 2008 -

1 :2 Krui luikomrandin € 5,05 lstuk Calculallebestand 11 februari 2008 -

34 

Na het aanbrengen van de Wijzigen moet de beveiliging van het tabblad weer worden 
ingeschakeld. 

[:1acro erkmap beveiligen ... 

Qpties ... 

lllo1d hcvc1hgon I ? 1'X 

~ Het ~kblad en de nhouc:I van verorendelde celen beveiiQerl 

'.!!!'.ochtwoord voor het opheffen van de~' 

Ale Qebruikers 'Yan cit werld:ed mo0en: 

~ 

~ Ontgrendelde ceHen selecteren 
r Celen opmllken 
\ Kolommen opmaken 
I Ri)en opmaken 
r Kolommen kwoegen 
I Rijen invoeoen 
f- Hyperlfl<.s irwoe~ 
I- Kolommen verwijderen 
r Riien verwijderen 

OK 1 -~~J 

E 

Klik op het onderdeel ~xtra in de 
menubalk. 

Klik vervolgens op Beveil iging en 
daama in het geopende menu op 
Blad beveiliging .. . 

D 
Vervolgens verschijnt nevenstaand 
Venster. 

Voer hier het wachtwoord in en 
klik op OK. 

Nu verschijnt onderstaand Venster waarin het wachtwoord nogmaals moet worden 
ingevoerd. Dit als bevestiging <lat het wachtwoord correct is ingevoerd. 

Wadl1woo1 II hcvcstige11 I ~ 'x 
~ochtwoord opnieuw invoeren: 

l*"'lfclfc>l<>to>l<•>l<>t<lf< 

Woorschuwlrq: aJs u het wochl:woord verliest of vergeet, 
kon het niet WC<"den terUQgeiloald. Het is oon te raden een 
lijst met wochtwoorden en de bijbehorende nomen van 
werkmappen en bladen op een veliQe piaots te beworen, 
(Er word: bij wachtwoorden onderscheid oemaokt tussen 
hoofdletters en kleine letters!) 

OK Annuleren 

Voer het wachtwoord opnieuw in 
en klik op OK. 



Als alle Wijzigen zijn aangebracht kan het bestand worden gesloten. 

Klik rechtsboven in de menubalk op het kruisje [X]. 

Indien het bestand nog niet is opgeslagen verschijnt onderstaande melding. 

n 
I 

Wilt u de wiizioinoen in bijlaQe d.xls opslaan? 

Ja Nee AnoJeren 

8.7 Afsluiten Rekenmodel 

Hr·"-~ r111101h1l lluuwn11 ll1ude11 .... 1 un.1 111•1 WtHlll'pliuuw Wl'!' 11 1 (, 

Niet opoeslagen ~evens van het project oaan vertoren! 

Wit u het rekenmodel nu afsluiten? 

Ja II Nee 

Klik op J a om de aangebrachte 
Wijzigen op te slaan. Het bestand 
zal na het opslaan worden afgesloten. 

Het Rekenmodel kan worden 
afgesloten door in de menubalk op 
het icoon Afsluiten te klikken. 

De gebruiker krijgt nevenstaande 
waarschuwingsmelding met de 
vraag of het Rekenmodel wel of niet 
kan worden afgesloten. 

Bij de keuze )a wordt het Rekenmodel direct afgesloten, waarbij de gegevens niet 
worden opgeslagen. 

Bij de keuze Ne wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld om gegevens van een 
project in het Rekenmodel alsnog op te slaan. 

Bij de keuze Nee verschijnt onderstaand Venster. 

Project wordt opgeslac;jen il C:\Rekenmodel Bouwmethoden 

Opslaan Aml,jeren 

Voer de bestandsnaam in en druk vervolgens op de knop Opslaan. 
Het bestand wordt opgeslagen in C:\Rekenmodel Bouwrnethoden 
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Nu het bestand alsnog is opgeslagen kan het Rekenmodel worden 
afgesloten. Klik op het icoon Afsluiten in de menubalk. Vervolgens 
verschijnt onderstaande melding. 
Klik op de Ja knop en het Rekenmodel wordt afgesloten. 

Niet opgeslagen gegeveos van het project gaan verlorenl 

Wit u het rekenmodel rl.l afslu~en? 

Ja II Nee 

Afsluiten 

8. 8 Disclaimer 
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l(c ku um u dll llH 1JWTiw ll 1,(lr•n \,run .1l lf1 Wor 111 ~~ I HJ ll N .l r .1t 1 0 

··~ -
Bij het activeren van de button Disclaimer verschijnt het Venster, waarin de ontwerper de 
voorwaarden heeft geformuleerd waaronder het Rekenmodel toegepast mag worden. 

t>"cla1mer 'x 
DI: rel<ermodel is onderdeel vsi het rapport vsi een endstude de gedesi is voor het 
doctoraal examen vsi de Mllsteroplejding Architect,.e, BUldinc;i and Planning. Het rapport 
heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de beoordelinc;j van de stu<ieprestatie. Jn het 
rapport voortkomende condusies, re<Utaten, berel<.erilgen en dergelJ< kLflnen verder 
onderzoek vere~ alvoreris voor extern gebruik geschl<t te Zijn. 
We beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat rOet zonder onze toestemming 
voor externe doeloilden mag worden gebruil<t. 

D.C.R. de Bruin 
Tednsche Ullverslett Eindloven 
F~et Bouwlunde 
Master of Science opleici09 'Arch~ecture, BUlding and Planning' 
Mastertrack Construction Tec!YlOlogy 


