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BRINK KOSTENBESTAND INFRA
Infrastructuurprojecten ramen en calculeren

Brink Kostenbestand Infra is ontwikkeld om opdrachtgevers, 
ingenieursbureaus en aannemers veel tijd te helpen bespa-
ren bij alle kostenberekeningen voor haalbaarheidsstudies 
en kredietramingen. Maar ook eerder inzicht te krijgen in de 
kostenconsequenties van projectideeën en ontwerpkeuzes. 
Als aanvulling op uw eigen indeling en detaillering van alle 
projectwerkzaamheden, op basis van de RAW-hoofdcodes 
en actuele marktprijzen. Brink Kostenbestand Infra is tevens 

te benutten om de betrouwbaarheid van kostenramingen te 
verbeteren, of ‘second-opinion’ berekeningen te maken.
Verder zijn RAW-bestekken snel te onderbouwen in Gw-
wCalc (of na aanpassing van het bestand in IBIS-TRAD), 
waardoor u projecten in de aanbestedingsfase ook sneller 
kunt afprijzen. Afhankelijk van de projecten passen wij een 
aantal inbegrepen tarieven, elementen en samengestelde 
elementen in overleg aan naar uw behoeften en wensen. 

Wilt u eenvoudiger en sneller ramingen en 
calculaties maken in de voorbereidingsfase van 
projecten. Dat kan met het Brink Kostenbestand Infra, 
opgesteld en onderhouden door de kostendeskundigen 
van Brink Management / Advies.

Tĳ d beparen bĳ  
haalbaarheidsstudies, 
kredietramingen 
en afprĳ zen 



Brink Kostenbestand Infra helpt elke vraag over de kosten 
van infrastructuurprojecten in veel kortere tijd te beant-
woorden. Met als belangrijkste voordeel een versnelling en 
hogere betrouwbaarheid van de bestuurlijke besluitvorming 
in de beginfase van projecten. Maar ook de mogelijkheid om 
eerder inzicht te krijgen in de levenscycluskosten van geïnte-
greerde contracten. 

Behalve het uitbreiden en onderhouden van alle kostendata, 
adviseren en helpen de specialisten van Brink Management/ 
Advies u ook graag met:
•  Finetunen van het Brink Kostenbestand Infra
•  Ramingen opstellen en ‘second opinion’ berekeningen 
•  Advisering tijdens het aanbestedingstraject  

Als de eigen personeelscapaciteit ontoereikend is,  
of ineens meerdere projecten worden opgestart, kunt u  
ook eenvoudig een kostenexpert van Brink Management/ 
Advies inschakelen. Die is uiteraard goed bekend met het 
Brink Kostenbestand Infra en daardoor direct productief.   

Voordelen

•  Beter inzicht en grip op alle bouwkosten en  
risico’s gedurende de levensduur van assets

•   Rationelere afwegingen tussen levensduur- 
verlengingen en vervanging

•  Tijdbesparing door automatische conversie  
van begrotingen/ramingen

•   Kleinere kans op het maken van fouten bij  
LCC-berekeningen

•  Ondersteuning van de communicatie over  
kosten- en risicobeheersing

Brink Kostenbestand Infra voor opdracht- 
gevers, ingenieursbureaus en aannemers
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