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Bijlage 1: Betekenis van de variabelen
In deze bijlage staan de betekenissen vermeld van de variabelen die bepaald moeten worden.
Hiervoor is gebruik gemaakt van een standaard format.
Input
De gegevens waarop deze
variabele voortborduurt

Björn Timmermans 445448

Variabele
Definitie van de variabele,
eventueel met berekening

Type antwoord
Het soort antwoord dat de
variabele voortbrengt
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Bijlage 1.1
De betekenis van de variabelen voor de bekistinginzet
(uit figuur 2.2 van eindrapport)

Input

Aantal cycli tegelijk
Het aantal stortcycli dat op
dezelfde dag kan worden
uitgevoerd.

Type antwoord
getal

Input
Aantal storten per bouwlaag

Aantal cycli
Het aantal storten dat per
bouwlaag plaats moet
vinden.

Input
Rechtstreeks vanuit de
tekening, maar wel gezien
per stort-eenheid.

Aantal sparingen
Het aantal sparingen dat
moet worden aangebracht in
de te storten wand.

Input
Rechtstreeks vanuit de
tekening

Aantal wanden per bwl
Het aantal storten dat er per
bouwlaag moet plaatsvinden.

Input
Stort-eenheid

Aantal zelfde storten
Binnen bepaalde marges
kijken welke stort-eenheden
dezelfde eisen hebben met
betrekking tot bekisting

Type antwoord
Getal: aantal zelfde storten

Input
Type bekisting
Hoeveelheid bekisting
Externe bron(huur bekisting)

beschikbaarheid
De mogelijkheid om de
gekozen bekisting te kunnen
huren, zowel intern als
extern.

Type antwoord
Ja / nee wat betreft eigen
materieeldienst
Ja / nee wat betreft extern
verhuurbedrijf

Input
Oppervlakte wand
Type bekisting
Database bekisting

Type antwoord
Hoeveelheid bekisting
Oppervlakte in vierkante
De oppervlakte van de
meters (m2)
benodigde bekisting,
resulterend uit de opp. van de
wand en dan aangepast aan
de standaard maten van de
bekistingplaten/panelen.
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Type antwoord
getal

Type antwoord
getal

Type antwoord
getal
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Input
De stort-eenheid bepaalt bij
welke wand gekeken wordt
naar de hoogte.

Hoogte wand
Dit is de hoogte van de wand
volgens tekening

Type antwoord
hoogte in strekkende meter
(m1)

Input
De oppervlakte van de
vloeren in m2.
Type vloer

Productietijd vloeren
De invloed van de vloeren op
de tijdsduur van het maken
van het betonskelet.
Als opp. < 400 m2 geen
splitsing mogelijk. Na het
storten van de wanden
kunnen de vloeren pas
worden gestort.
Als opp. > 400m2, dan
splitsing mogelijk en continu
storten wanden mogelijk
vanwege trapsgewijs
bouwen. In dit geval is de
productietijd vloeren niet van
belang.

Type antwoord
- vloeren en wanden
seriematig uitvoeren
- vloeren en wanden deels
parallel uitvoeren via
trapsgewijs bouwproces

Input
Kostenvergelijking

Keuze eigen/huur
Er wordt een keuze gemaakt
welke bekisting er wordt
gehuurd.

Type antwoord
Eigen materieeldienst
Extern verhuurbedrijf

Kosten bekisting per
stort-eenheid
Totale kosten van het huren
van de bekisting.
hoeveelheid x kosten per
eenheid x tijdsduur

Type antwoord

Input
Hoeveelheid bekisting
Tijdsduur bekisting
Kosten per eenheid

Een bedrag in euro’s (€)

Input
Keuze eigen/huur

Kosten per eenheid
Vanuit de kostenvergelijking
zijn de kosten per eenheid
bekend van de gewenste
bekisting

Type antwoord
Prijs per vierkante meter
(m2)

Input
Type bekisting
Beschikbaarheid
Hoeveelheid bekisting
DB1

Kostenverg. eigen/huur
Vergelijking van de kosten
van huur van bekisting bij
eigen materieeldienst en
externe verhuurbedrijven,
indien beschikbaar.

Type antwoord
Lijstje aanbieders met
bijbehorende prijzen.
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Input
De stort-eenheid bepaalt bij
welke wand gekeken wordt
naar de lengte.

Lengte wand
Dit is de lengte van de wand
volgens tekening.

Type antwoord
Lengte in strekkende meter
(m1)

Input
Stort-eenheid
Uit tekening

Oppervlakte kwaliteit
De gewenste
oppervlaktekwaliteit die door
de architect is bepaald.

Type antwoord
De klasse waaraan de
oppervlakte kwaliteit moet
voldoen.

Input
Rechtstreeks van de tekening

Oppervlakte vloer
De bruto-oppervlakte van het
getekende vloervlak

Type antwoord
De oppervlakte in vierkante
meters (m2)

Input
Hoogte wand
Lengte wand

Oppervlakte wand bruto
Dit is de berekening van de
oppervlakte volgens lengte x
hoogte.
Dit aangezien de sparingen
hierbij niet verrekend mogen
worden. Ook ter plaatse van
de sparingen is namelijk
bekisting nodig.

Type antwoord
Oppervlakte in vierkante
meter (m2)

Input
Productietijd vloeren
Tijdsduur per bouwlaag

planning
Op basis van deze gegevens
kan een grove planning
worden gemaakt voor de
uitvoering van het
betonskelet.

Type antwoord
strokenschema

Input
Aantal zelfde storten

Repetitiefactor
Het aantal keren dat dezelfde
stort voorkomt, dus hetzelfde
materieel gebruikt wordt en
dezelfde handelingen
plaatsvinden.

Input
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Stort-eenheid
Dit definieert dat deel
wand(en) dat in één stort
plaatsvindt.

Type antwoord
getal

Type antwoord
Beslissing betreffende het
afkaderen van een stort.
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Tijdsduur bekisting
De tijdsduur die nodig is bij
de bekisting is de tijdsduur
dat de bekisting aanwezig
moet zijn op de bouwplaats,
en niet de tijdsduur dat hij
gebruikt wordt.

Type antwoord
Tijdsduur in kalenderdagen

Input
Aantal sparingen
Type bekisting
Aantal knikken

Tijdsduur cyclus
De totale tijdsduur van de
uitvoering van deze
stortcyclus.

Type antwoord
Tijdsduur in uren.

Input
Aantal cycli
Aantal cycli parallel
Tijdsduur cyclus

Tijdsduur wanden per bwl
Type antwoord
De totale tijd om alle wanden Tijdsduur in werkbare dagen.
gereed te krijgen van één
bouwlaag.

Input
Oppervlakte wand
Oppervlakte kwaliteit
Repetitiefactor
Database bekisting

Type bekisting
Het soort bekisting dat het
gunstigst is voor deze wand.

Type antwoord
Keuze uit database van types
bekistingen

Input
Uit tekening

Type vloer
De vloer die hier moet
worden toegepast

Type antwoord
Kanaalplaat, breedplaat,
broodjesvloer, etc.

Input
Uit tekening.
Stort-eenheid bepaalt naar
welke wand(en) gekeken
wordt.

Aantal knikken
Het aantal knikken dat er in
de stort-eenheid zit.

planning
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Bijlage 1.2
De betekenis van de variabelen voor de personeelinzet
(uit figuur 2.3 van eindrapport)

Input
Type bekisting
Database bekisting

Aantal man per ploeg
Het minimaal benodigde
aantal man voor het
uitvoeren van de taak met dit
type bekisting

Input
Benodigd aantal man
Tijdsduur per cyclus
Aantal zelfde storten

Type antwoord
Aantal manuren
Het aantal manuren dat nodig getal
is om deze stort-eenheid te
maken.

Input
Vereiste opleiding
Vereiste ervaring

Bekwaamheid personeel
De minimale eisen die zijn
gesteld aan het personeel

Input
Aantal man per ploeg

Benodigd aantal man
Het aantal man dat
daadwerkelijk nodig is voor
de uitvoering.

Input
Bekwaamheid personeel
Benodigd aantal man
EXT2

beschikbaarheid
De mogelijkheid om het
vereiste personeel te kunnen
huren, zowel intern als
extern.

Type antwoord
Ja / nee wat betreft eigen
personeel
Ja / nee wat betreft extern
bedrijf

Input
Kostenvergelijking

Keuze eigen/huur
Er wordt een keuze gemaakt
welk personeel er wordt
ingezet.

Type antwoord
Eigen personeel
Extern bedrijf

Input
Loonkosten per uur
Aantal manuren

Kosten personeel
De totale kosten voor de
inzet van personeel bij deze
stort-eenheid.

Type antwoord
Bedrag in euro’s (€)

Input
Bekwaamheid personeel
Beschikbaarheid
Benodigd aantal man
Database personeel

Type antwoord
Kostenverg. eigen/huur
Lijstje aanbieders met
Vergelijking van de kosten
van inzet van eigen personeel bijbehorende prijzen.
en externe bedrijven, indien
beschikbaar.
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getal

Type antwoord
- geen
- combinatie tussen
opleidings- en
ervaringsniveaus
Type antwoord
getal

B9

September 2006

Eindrapport

Input
Keuze eigen/huur

Type antwoord
Loonkosten per uur
Vanuit de kostenvergelijking Prijs per uur
zijn de kosten per uur bekend
van het in te zetten personeel.

Input
Type bekisting

Tijdsduur cyclus
De totale tijdsduur van de
uitvoering van deze
stortcyclus.

Type antwoord
Tijdsduur in uren?

Input
Database bekisting

Type bekisting
Het soort bekisting dat het
gunstigst is voor deze wand.

Type antwoord
Keuze uit database van types
bekistingen

Input
Type bekisting
Database bekisting

Vereiste ervaring
De minimaal benodigde
ervaring die gesteld is.

Type antwoord
- geen
- lijst in DB bekisting

Input
Type bekisting
Database bekisting

Vereiste opleiding
De minimale opleiding die
genoten moet zijn

Type antwoord
- geen
- lijst in DB bekisting
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Bijlage 1.3
De betekenis van de variabelen voor het materiaal
(uit figuur 2.4 van eindrapport)

Input
Inhoud wand

Hoeveelheid beton
De inhoud van de wand geeft
meteen het aantal kubieke
meters beton.

Type antwoord
Getal in kubieke meter (m3)

Input
Constructeur
Inhoud wand

Hoeveelheid wapening
Vanuit de constructeur komt
de opgaaf in kg/m3 en dan
vermenigvuldigd met de
inhoud van de wand kom je
op de hoeveelheid wapening.

Type antwoord
Getal in kilogram (kg)

Input
Uit tekening

Inhoud wand
Dit is de inhoud van de wand
volgens de tekening, dus de
sparingen zijn afgehaald van
het totale blok.

Type antwoord
Inhoud in kubieke meter
(m3)

Input
Hoeveelheid beton
Kosten per eenheid beton

Kosten beton
De kosten per eenheid van
het beton vermenigvuldigd
met de hoeveelheid geeft de
kosten.

Type antwoord
Prijs (€)

Input
Kosten wapening
Kosten beton

Kosten materiaal
Deze twee samen opgeteld
geven de totale kosten voor
het materiaal

Type antwoord
Prijs (€)

Input
Betonsamenstelling
Database betonprijzen

Kosten per eenheid beton
De kosten per eenheid van
het beton komt vanuit DB
betonprijzen gekoppeld aan
de betonsamenstelling.

Type antwoord
Prijs per kubieke meter
(€/m3)

Input
bouwdelenbestand

Kosten per eenheid wap
Type antwoord
De kosten per eenheid van de Prijs per kilogram (€/kg)
wapening komt vanuit
Bouwdelenbestand.
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Input
Hoeveelheid wapening
Kosten per eenheid wap

Type antwoord
Kosten wapening
De kosten per eenheid van de Prijs (€)
wapening vermenigvuldigd
met de hoeveelheid geeft de
kosten.

Input
Constructeur

Betonsamenstelling
De vereiste samenstelling
van beton, qua sterkte en
verschijningsvorm, om te
voldoen aan de vereiste
sterkte en andere eisen.

Type antwoord
Lijst in DB3

Input
Uit tekening

Oppervlakte wand
De daadwerkelijke
oppervlakte van de wand, de
oppervlakte van sparingen
wordt hierbij niet gebruikt.

Type antwoord
Oppervlakte in vierkante
meters (m2)

Input
Bouwdelenbestand Hurks

Kosten per m2 wand
De kosten per m2 wand van
de overige materialen.
Hierbij wel onderscheid
tussen binnenwand en
buitenwand

Type antwoord
Prijs per vierkante meter in
euro’s (€/m2)

Input
Oppervlakte wand
Kosten per m2 wand

Kosten overig materiaal
De totale kosten van het
overig materiaal

Type antwoord
Prijs in euro’s (€)

Binnenwand/buitenwand
Bepaling of de wand een
binnenwand is of een
buitenwand. Dit ivm de
kosten overig .

Type antwoord
Binnenwand of buitenwand

Input
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Bijlage 1.4
De betekenis van de variabelen voor de tijd
(uit figuur 2.5 van eindrapport)

Input

Aantal cycli tegelijk
Het aantal stortcycli dat op
dezelfde dag kan worden
uitgevoerd.

Type antwoord
getal

Input
Aantal wanden per bouwlaag

Aantal cycli
Het aantal storten dat per
bouwlaag plaats moet
vinden.

Input
Rechtstreeks vanuit de
tekening

Aantal wanden per bwl
Het aantal storten dat er per
bouwlaag moet plaatsvinden.

Input
Type bekisting
Database bekisting

Activiteiten per cyclus
Alle activiteiten die
plaatsvinden in de
stortcyclus, van inhijsen
bekisting t/m ontkisten en
schoonmaken.

Type antwoord
Lijst met de voorkomende
activiteiten bij dit type
bekisting.

Input
De oppervlakte van de
vloeren.
Type vloer

Porductietijd vloeren
De invloed van de vloeren op
de tijdsduur van het maken
van het betonskelet.
Als opp. < 400 m2 geen
splitsing mogelijk. Na het
storten van de wanden
kunnen de vloeren pas
worden gestort.
Als opp. > 400m2, dan
splitsing mogelijk en continu
storten wanden mogelijk
vanwege trapsgewijs
bouwen. In dit geval is de
productietijd vloeren niet van
belang.

Type antwoord
- vloeren en wanden
seriematig uitvoeren
- vloeren en wanden deels
parallel uitvoeren via
trapsgewijs bouwproces

Input
Type bekisting
Database bekisting

Aantal man per ploeg
Het minimaal benodigde
aantal man voor het
uitvoeren van de taak met dit
type bekisting

Björn Timmermans 445448
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getal

Type antwoord
getal
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getal
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Input
Rechtstreeks van de tekening

Oppervlakte vloer
De bruto-oppervlakte van het
getekende vloervlak

Type antwoord
De oppervlakte in vierkante
meters (m2)

Input
Productietijd vloeren
Aantal bouwlagen
Tijdsduur per bouwlaag

planning
Op basis van deze gegevens
kan een grove planning
worden gemaakt voor de
uitvoering van het
betonskelet.

Type antwoord
strokenschema

Input
Type bekisting
Database bekisting

Relaties tussen activiteiten
De onderlinge relaties van de
afzonderlijke activiteiten in
de stortcyclus

Type antwoord
Start-start-relatie
Eind-start-relatie
interval

Input
Type bekisting
Activiteiten per cyclus
Tijdsduur per activiteit
Relaties tussen activiteiten
Database bekisting

Tijdsduur cyclus
De totale tijdsduur van de
uitvoering van deze
stortcyclus.

Type antwoord
Tijdsduur in uren.

Input
Database bekisting
Aantal man per ploeg

Tijdsduur per activiteit
De tijdsduur die ieder van de
activiteiten in beslag neemt.

Type antwoord
Lijst met activiteiten plus
bijbehorende tijdsduur.

Input
Aantal cycli
Aantal cycli tegelijk
Tijdsduur cyclus

Tijdsduur wanden per bwl
Type antwoord
De totale tijd om alle wanden Tijdsduur in werkbare dagen.
gereed te krijgen van één
bouwlaag.

Input
Database bekisting

Type bekisting
Het soort bekisting dat het
gunstigst is voor deze wand.

Type antwoord
Keuze uit database van types
bekistingen

Input
Uit tekening

Type vloer
De vloer die hier moet
worden toegepast.

Type antwoord
Kanaalplaat, breedplaat,
broodjesvloer, etc.

Björn Timmermans 445448

B14

September 2006

Eindrapport

Bijlage 1.5
De betekenis van de variabelen voor de kosten
(uit figuur 2.9 van eindrapport)

Input

Type antwoord
Aantal manuren
Het aantal manuren dat nodig getal
is om deze stort-eenheid te
maken.

Input

Type antwoord
Hoeveelheid bekisting
Oppervlakte in vierkante
De oppervlakte van de
meters (m2)
benodigde bekisting,
resulterend uit de opp. van de
wand en dan aangepast aan
de standaard maten van de
bekistingplaten/panelen.

Input
Afmetingen vanuit de
tekening

hoeveelheden materiaal
Per soort materiaal de
hoeveelheid

Type antwoord
Beton in kubieke meters
(m3)
Wapening in kilogram (kg)

Input
Hoeveelheid bekisting
Tijdsduur bekisting
Prijs per m2

Kosten bekisting
Totale kosten van het huren
van de bekisting.
hoeveelheid x kosten per
eenheid x tijdsduur

Type antwoord
Een bedrag in euro’s (€)

Input
Hoeveelheden materiaal
Kosten per eenheid

Kosten materiaal
Deze twee vermenigvuldigd
per soort materiaal geven de
totale kosten voor het
materiaal

Type antwoord
Prijs (€)

Input
Kosten bekisting

Kosten materieel
Totaal aan kosten voor het
grote materieel

Type antwoord
Prijs in euro’s (€)

Input
Database betonprijzen

Kosten per eenheid
Per soort materiaal de prijs
per eenheid

Type antwoord
Beton in euro’s per kubieke
meters (€/m3)
Wapening in euro’s per
kilogram (€/kg)
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Input
Loonkosten per uur
Aantal manuren

Kosten personeel
De totale kosten voor de
inzet van personeel bij dit
type wand.

Type antwoord
Bedrag in euro’s (€)

Input
Kosten materieel
Kosten personeel
Kosten materiaal

Kosten totaal
Alles opgeteld geeft de totale
kosten

Type antwoord
Prijs in (€)

Input
Database personeel

Type antwoord
Loonkosten per uur
Vanuit de kostenvergelijking Prijs per uur
zijn de kosten per uur bekend
van het in te zetten personeel.

Input
Database bekisting

Prijs per m2
De vierkante meter prijs voor
de huur van de bekisting per
dag

Type antwoord
Prijs in euro’s per vierkante
meter (€/m2)

Tijdsduur bekisting
De tijdsduur die nodig is bij
de bekisting is de tijdsduur
dat de bekisting aanwezig
moet zijn op de bouwplaats,
en niet de tijdsduur dat hij
gebruikt wordt.

Type antwoord
Tijdsduur in kalenderdagen

Input
planning
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Bijlage 2: Tekeningen zoals ze momenteel aangeleverd worden
In deze bijlage staan vorbeelden van tekeningen zoals ze momenteel door de architect of
constructeur worden aangeleverd.
Bijlage 2.1: VO-tekening architect
Bijlage 2.2: DO-tekening constructeur
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Bijlage 2.1: VO-tekening architect
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Bijlage 2.2: DO-tekening constructeur
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Bijlage 3: Invullijsten bij de papieren versie van de methode
Bij de invullijsten per stort-eenheid zijn de gegevens van de drie databases gecombineerd.
De grijze vakjes van de invullijsten moeten worden ingevuld.
Bijlage 3.1 Invullijst stappenplan
Bijlage 3.2 Invullijst databases per stort-eenheid voor binnenwand
Bijlage 3.3 Invullijst databases per stort-eenheid voor buitenwand
Bijlage 3.4 Invullijst databases per project
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Bijlage 3.1 Invullijst stappenplan
Wandcode:
Activiteit

Omvang

Bepalen stort-eenheid via het toekennen van een type
stort-eenheid en wandcodes hieraan. Dit doet de
projectcoördinator
Bepalen hoogte wand (m)
Bepalen analyseregels bij de bouwdeelbegrotingsregel
Bepalen oppervlakt wand netto (m2) (de
bouwdeelhoeveelheid)
Bepalen inhoud wand (m3)
Bepalen hoeveelheid wapening (kg/m3)
Berekenen hoeveelheid wapening (kg)
Berekenen hoeveelheid beton (m3)
Bepalen betonsamenstelling
Bepalen lengte wand (m)
Berekenen oppervlakte wand bruto (m2)
Bepalen oppervlakte-kwaliteit
Bepalen aantal sparingen
Bepalen aantal knikken
Bepalen aantal zelfde storten
Bepalen repetitiefactor

Per stort-eenheid

Output

Schema
deel 1
Stap 1

Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 9
Stap 11
Stap 13
Stap 14
Stap 15
Stap 16
Stap 17
Stap 18
Stap 19

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Activiteit

Omvang

Bepalen hoeveelheid bekisting per stort-eenheid
Bepalen prijs per m2 bekisting per week
Bepalen aantal man per ploeg
Bepalen welke activiteiten er in de cyclus worden
uitgevoerd
Bepalen welke relaties er tussen de actviteiten
bestaan
Berekenen tijdsduur per activiteit
Bepalen tijdsduur cyclus
Bepalen benodigd aantal man

Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid

Output

Schema
deel 2
Stap 32
Stap 35
Stap 36
Stap 37
Stap 38
Stap 39
Stap 40
Stap 41
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Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
Per stort-eenheid
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Bijlage 3.2 Invullijst databases per stort-eenheid voor binnenwand
Wandcode:
Analyseregels

Tussentabel 1
Soort antwoord
Wandcode
Type stort-eenheid
Netto-wandoppervlakte (m2)
Bruto-wandoppervlakte (m2)
Type bekisting minimaal
Aantal sparingen (stuks)
Aantal knikken (stuks)
Hoeveelh wapening (kg)

overzicht beton
betonsamenstelling

Hoeveelheid beton (m3)

Prijs/eenheid (€/m3)

Kosten (€)

Tussentabel 2
Soort antwoord
Wandcode
Type bekisting
Hoeveelheid bekisting voor deze wand (m2)
Prijs per m2 bekisting per week (€/m2)
Tijdsduur cyclus (uren)
Ploeggrootte
Aantal manuren
Hoeveelh. Wapening (kg)
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Bijlage 3.3 Invullijst databases per stort-eenheid voor buitenwand
Wandcode:
Analyseregels

Tussentabel 1
Soort antwoord
Wandcode
Type stort-eenheid
Netto-wandoppervlakte (m2)
Bruto-wandoppervlakte (m2)
Type bekisting minimaal
Aantal sparingen (stuks)
Aantal knikken (stuks)
Hoeveelh wapening (kg)

overzicht beton
betonsamenstelling

Hoeveelheid beton (m3)

Prijs/eenheid (€/m3)

Kosten (€)

Tussentabel 2
Soort antwoord
Wandcode
Type bekisting
Hoeveelheid bekisting voor deze wand (m2)
Prijs per m2 bekisting per week (€/m2)
Tijdsduur cyclus (uren)
Ploeggrootte
Aantal manuren
Hoeveelh. Wapening (kg)
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Bijlage 3.4 Invullijst databases per project
overzicht vloeren
verdieping
01
02
03
04
05
06
07

Oppervlakte vloer bruto (m2)

Type vloer

overzicht bekisting
type bekisting

hoeveelheid (m2)

tijdsduur (weken)

Prijs/eenheid (€/m2/week)

Kosten (€)

overzicht personeel
bekw. personeel

aantal man

tijdsduur (manuren)

prijs/eenheid (€/uur)

Kosten (€)

overzicht beton
betonsamenstelling

Hoeveelheid beton (m3)

Prijs/eenheid (€/m3)

Kosten (€)

overzicht wapening
Hoeveelheid wapening (kg)
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Prijs/eenheid (€/kg)

Kosten (€)
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Bijlage 4: Originele documenten van project Smuldersweg
Dit zijn de originele documenten met betrekking tot het project Smuldersweg. Deze
documenten worden gebruikt voor de controle van de resultaten van de toetsing.

Bijlage 4.1: Plan van aanpak
Bijlage 4.2: Contractbegroting
Bijlage 4.3: Planning
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Bijlage 4.1: Plan van aanpak
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Bijlage 4.2: Contractbegroting
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Bijlage 4.3 Planning
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