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VRBIM A

In het digitale bouwproces zijn goede BIM afspraken onmisbaar. Op dit verkorte
overzicht worden de essentiële BIM verwachtingen die Van Rhijn Bouw vraagt
van leveranciers en onderaannemers samengevat.

Op de website van Van Rhijn Bouw zijn de gedetailleerde BIM uitgangspunten te
raadplegen.

INFORMATIE LEVERING SPECIFICATIE (ILS)

ISSUES

D

E

Onderstaande (modelleer)afspraken zijn van toepassing.

d.d. 01-03-2021

Link http://www.vanrhijnbouw.nl/bim

PROCES C

Afstemming en coördinatie vindt plaats via BCF. Van Rhijn Bouw gebruikt
BIMcollab als issue management systeem.

https://vanrhijnbouw.bimcollab.com

RE-OPENCOMMENTS CHECKACTIVE RESOLVED CLOSED

NOTIFY

ASSIGNED TO

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM (DMS) F

https://documenten.vanrhijnbouw.nl

Delen van informatie vindt plaats via een online portaal. Van Rhijn Bouw gebruikt
M-Files als document management systeem.

1. UITWISSELING 2. COMMUNICATIE

NULPUNT3. BOUWLAAG4.

ENTITEIT5. 6. CLASSIFICATIE

7. DUBBELINGEN / DOORSNIJDINGEN MATERIAAL8.

Modellen worden 
uitgewisseld in IFC2x3 
TC1 formaat.

Communicatie 
geschiedt via het BCF 
formaat.

Nulpunt conform 
ontwerp model (architect 
of constructeur). 
Verklikken met een 
referentieobject.

Bouwlagen conform 
ontwerp model (architect 
of constructeur).

Correct gebruik van 
entiteiten conform IFC 
Specifications
Database 
buildingSMART.

Alle objecten voorzien 
van een viercijferige 
classificatie, conform
NL-SfB
Elementenmethode 
2005.

Geen dubbelingen of 
doorsnijdingen 
aanwezig in een model.

Alle objecten voorzien 
van een correct 
materiaal. Naamgeving 
gestructureerd en 
consistent.
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VERKOOP / 
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UITVOERING

066 KAO 090 UD

AS BUILD

ACTIVITEITEN

Ontwerpmodel

Modelleren

Kwaliteit borging (zie D)

Model levering (zie F)

Controle

Issue rapport (zie E)

Verwerken issues

Genereren extracten

OMSCHRIJVING

n.t.b.

FREQUENTIE TIJDSTIP

éénmalig

n.v.t.dagelijks

vrijdag | 12.00 uuréén wekelijkse cyclus

vrijdag | 14.00 uuréén wekelijkse cyclus

maandag en dinsdagéén wekelijkse cyclus

dinsdag | 15.00 uuréén wekelijkse cyclus

n.v.t.dagelijks

n.t.b.éénmalig
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VRB
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Het ontwerpmodel (bouwkundig, constructief en installaties) geldt als
uitgangspunt voor de start van het productiemodel van de leverancier /
onderaannemer. Het ontwerpmodel wordt door Van Rhijn Bouw geleverd.

De leverancier / onderaannemer realiseert, na een BIM kick-off waarin de
uitgangspunten met elkaar worden besproken, op basis van dit ontwerpmodel
een productiemodel. Na afronding van het productiemodel volgen de extracten
(het 2D tekenwerk). De extracten zijn een gevolg van een kloppend model en
worden uitsluitend aangevuld met annotaties (maatvoering, teksten, e.d.)

De genoemde frequentie en tijdstippen zijn suggesties, deze worden in overleg
tussen werkvoorbereiding en de leverancier / onderaannemer nader afgestemd.

VRB = Van Rhijn Bouw, LEV / OA = Leverancier / Onderaannemer

Bovenstaand schema is een fragment van het gehele VRB BIM proces (zie hiervoor de
VRBim Uitvoeringsposter).

ELEMENTEN B

Onderstaande elementen worden in de werkvoorbereiding bij Van Rhijn Bouw
met behulp van BIM afgestemd en gecoördineerd. De elementen zijn
geclassificeerd naar de NL-SfB Elementenmethode 2005 (zie tevens de
Informatie Levering Specificatie bij D).

BUITENWANDEN; (NIET) CONSTRUCTIEF21.**

o.a. prefab buitenwanden, gevelelementen, exterieur
houtskeletbouw elementen, e.d.

BINNENWANDEN; (NIET) CONSTRUCTIEF22.**

o.a. prefab binnenwanden, gevelelementen, interieur
houtskeletbouw elementen, e.d.

VLOEREN; (NIET) CONSTRUCTIEF23.**

o.a. prefab ribcassette-, kanaalplaat-, breedplaatvloer,
balkonplaten, galerijplaten, e.d.

TRAPPEN EN HELLINGEN24.**

o.a. rechte steektrappen, niet-rechte steektrappen, spiltrappen,
bordessen, e.d.

DAKEN; (NIET) CONSTRUCTIEF27.**

o.a. prefab (dak)kanaalplaat-, (dak)breedplaatvloer, dakelementen,
dakkapel, (bijbehorende) luifel, overkapping, gootconstucties, e.d.

HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES28.**

o.a. prefab kolommen, liggers, portalen, spanten, wanden en
vloeren t.b.v. tunnelsysteem, e.d.

BUITENWANDOPENINGEN31.**

o.a. prefab exterieur kozijnen, stelkozijnen, rekwerken,
raamdorpel, spekband, gevelband, latei, e.d.

BINNENWANDOPENINGEN32.**

o.a. prefab interieur kozijnen, stelkozijnen, rekwerken, raamdorpel,
spekband, gevelband, latei, e.d.

BALUSTRADES EN LEUNINGEN34.**

o.a. prefab exterieur en interieur hekwerken, balustrades,
leuningen, e.d.

* = wildcard, dient leverancier / onderaannemer verder te specificeren

BIM kick-off

n.t.b.éénmaligALLENBIM kick-off


