Verzekerd van kwaliteit
met onze tussentijdse
controles.

Technisch Bureau Afbouw

De bouw is berucht om zijn faalkosten.
Zo’n 10% van de totale omzet bestaat uit
onnodig gemaakte kosten.
Het zijn vooral inefficiënte processen die daar debet aan zijn. Zoals een
ontwerpfase waarin onvoldoende wordt gekeken naar uitvoerbaarheid.
Of een uitvoeringsfase waarin werkzaamheden niet goed op elkaar
zijn afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan gipsplaatwanden die al worden
geplaatst terwijl de dekvloer nog moet worden aangebracht. Maar ook aan
systeemplafonds die worden gesloten terwijl het installatiewerk nog in
volle gang is.

Wij kennen de valkuilen. Wij bewaken de
kwaliteit en helpen u kosten te besparen.

Wij bieden kwaliteitsbewaking tijdens alle fasen in het bouwproces. Met
TBA Totaal heeft u zekerheid van kwaliteit. Als het nodig is bieden onze
specialisten ook aanvullende metingen, schadediagnoses of hersteladvies.
Hierdoor houdt u grip op het gewenste eindresultaat.

Zekerheid voor opdrachtgever,
eindgebruiker en (onder)aannemer.
Onze technisch adviseurs zijn specialisten op gebied van stukadoorswerk,
gepleisterde gevelisolatiesystemen, dekvloeren, vloerafwerkingen,
terrazzo, systeemwanden en –plafonds, bouwen met gipsplaten en
gipsblokken. Daarnaast zijn zij op de hoogte van normen en geldende
regelgeving.
Wij geven aan wanneer risico’s te groot worden en bewaken of de
werkzaamheden met de juiste materialen onder de juiste omstandigheden
worden uitgevoerd. Deze serie controles zorgt voor verzekerde kwaliteit.

Hermen de Hek
‘Te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot voegen die
scheuren. Laat de klimatologische omstandigheden
door ons monitoren, zodat u schade voorkomt.’

Onno de Vries
‘Ondoordachte detailleringen en onjuiste toepassing van materialen
leiden vaak tot schade aan vloeren. Onze technische controles
tijdens de bouw zijn er om verrassingen te voorkomen.’

Alphons Hagen
‘Stucwerk raakt los van de ondergrond als deze bij het
aanbrengen te nat is. Met een vochtmeting bij de start van het
werk bespaart u hoge herstelkosten.’

Kwaliteitsbewaking: in uw voordeel!
De kwaliteit van het project bewaken kan alleen als we geregeld
tussentijdse controles doen. Wij bieden u een voordelig pakket aan om de
kwaliteit van het eindresultaat te verzekeren.

5 controles op locatie

€ 1.975,-

Inclusief rapport.

Extra controles nodig?

€ 375,-

Altijd verzekerd van kwaliteit.

Prijzen zijn exclusief BTW. De kosten voor aanvullende metingen en
onderzoeken zijn per project verschillend. Wij maken graag een passende
offerte voor u.

Vragen? Wij helpen u graag verder.
Bel 070 33 66 500 of mail naar info@tbatotaal.nl

Onze diensten
Kwaliteitsbewaking
Wij bewaken de kwaliteit van het eindresultaat in alle fasen
van het bouwproces door meerdere controles op locatie uit te
voeren. Bouwen is mensenwerk. En u wilt er zeker van zijn dat uw
project goed wordt uitgevoerd. Wij controleren of het werk op de
juiste wijze wordt uitgevoerd en of passende materialen worden
toegepast. Wij signaleren afwijkingen en kunnen problemen en
schades voorkomen.
Geluidsmeting
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidsisolatie van panden en
ruimtes. Die zijn afhankelijk van de functie van een gebouw. Om
zeker te weten dat het isolatieniveau klopt, is een geluidsmeting
onontbeerlijk. Wij hebben de expertise en de apparatuur in huis
om dat voor u te verzorgen.
Vlakheidsmeting vloeren
Afspraken vooraf over de kwaliteit van het werk zijn van wezenlijk
belang. Evengoed is het zinvol om te controleren of de gemaakte
afspraken zijn nagekomen. Een vlakheidsmeting maakt aan die
onzekerheid een eind.
Schadediagnose en hersteladvies
Schade kan helaas niet altijd worden voorkomen. Als schade
eenmaal is ontstaan, is de oorzaak niet altijd direct te verklaren.
Dat maakt het moeilijk om te herstellen. Onze technisch adviseurs
kunnen de diagnose voor u stellen. Zij geven desgewenst ook
advies voor mogelijke oplossingen en herstel.

Bel 070 33 66 500 of kijk op www.tbatotaal.nl

Uw voordelen
Zekerheid voor opdrachtgever, eindgebruiker en
(onder)aannemer
Onafhankelijk technisch advies
Minder faalkosten
Bijsturen tijdens projecten
Tussentijdse kwaliteitscheck met rapport

Vragen? Wij helpen u graag verder.
Bel 070 33 66 500 of mail naar info@tbatotaal.nl
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