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Bereik én bedien de hele keten met de absolute top in digitale productinformatie



De kracht van BouwConnect 
voor leveranciers en 
fabrikanten in de bouw
Zoekt u een manier om vanuit één systeem al uw 
doelgroepen te voorzien van de juiste, hoogwaar-
dige productinformatie? Wilt u die doelgroepen 
ook helpen om online het juiste product te selec-
teren? Wilt u vervolgens automatisch op maat 
gegenereerde digitale informatie leveren die 
direct toegepast kan worden in alle gangbare 
software? Wilt u dat die informatie aansluit op 
de software van de gebruiker en voldoet aan open 
standaarden? Dan bent u bij BouwConnect aan het 
juiste adres! 

Wij bieden u een Dynamisch 
Productinformatie Systeem
Samen met u maken wij een analyse van uw 
productaanbod en de informatiebehoefte van uw 
verschillende doelgroepen. Daarbij houden we 
rekening met de open standaarden en verschillende 
exportformaten. Wij ontwikkelen voor u een online 
zoekstructuur, waarmee uw klanten snel en 
eenvoudig de juiste producten vinden. Bovendien 
bouwen we voor u een dynamische BIM-object- 
generator die geheel automatisch de juiste variant 
van uw product genereert, inclusief alle bijbeho-
rende informatie. We maken daarbij gebruik van 
de unieke technologie die ook gebruikt wordt in de 
BouwConnect Bibliotheek en in WoonConnect. Het 
resultaat is uw eigen Dynamisch Productinformatie 
Systeem.

Maximaal bereik van uw productinformatie
U kunt uw Dynamisch Productinformatie Systeem 
natuurlijk via uw eigen website(s) ter beschikking 
stellen, maar wij bieden u ook de mogelijkheid om 
het bereik te vergroten door uw informatie op te 
nemen in de BouwConnect Bibliotheek, de grootste 
online BIM-objectenbibliotheek van Nederland. 
U heeft dan een extra verspreidingskanaal dat 
maandelijks door 19.000 bouwprofessionals wordt 
geraadpleegd. Nieuw is de mogelijkheid om uw 
producten aan te bieden via de digitale woning-
configuratoren van WoonConnect. Wij vertellen 
u hierover graag meer in een persoonlijk gesprek. 

Eenvoudige productpresentaties
Heeft u producten die geen geavanceerd 
Dynamisch Productinformatie Systeem behoeven, 
dan kunt u er ook voor kiezen om uw producten 
alleen op te nemen in de BouwConnect Bibliotheek. 
U bent er dan in ieder geval van verzekerd dat de 
19.000 maandelijkse gebruikers u niet missen in 
deze bibliotheek, dat uw digitale productinformatie 
aansluit op de behoefte van uw doelgroepen en 
voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan 
BIM-informatie. U kunt dan vanuit uw eigen 
website een koppeling maken naar de BouwCon-
nect Bibliotheek, zodat uw klanten daar de juiste 
informatie kunnen ophalen. 

‘Door de slimme productselector van 

BouwConnect is onze bestekservice 

stukken gebruiksvriendelijker geworden. 

De logische structuur met duidelijke 

afbeeldingen maakt het voor onze 

klanten veel eenvoudiger om een goede 

keuze te maken uit ons brede aanbod 

aan gevelbekleding.’

Plastica Plaat

‘BouwConnect levert niet alleen de 

3D-geometrie, maar ook zeer uitgebreide 

informatie over het product.’

Bauke de Vries - Hoogleraar Ontwerpsystemen 
Faculteit Bouwkunde TU/e

Productinformatie
Gedetailleerde productinformatie op
ieder moment in het proces te raadplegen 

Kozijn wizard
Configureert het kozijn op 
maat voor uw project
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Uw eigen website
Waar u wilt, hoe u wilt. Internationale 
toepassingsmogelijkheden. 

BouwConnect Bibliotheek 
Maandelijks geraadpleegd door 19.000 
bouwprofessionals. Gratis online toegankelijk.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor 
gebruikers? Raadpleeg dan de flyer ‘De kracht van 
BouwConnect voor bouwprofessionals’.

WoonConnect 
Uw producten onder de aandacht bij 
conceptmatige nieuwbouw en 
renovatie van woningen.

Het bereik van uw Dynamisch Productinformatie Systeem

www.isobouw.nl www.luxlight.eu

www.kone.nl www.coltgroup.com
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Integrale aanpak
Wij maken voor u één systeem waarmee u ver-
schillende kanalen en verschillende doelgroepen 
kunt bedienen. Deze integrale aanpak biedt u de 
volgende voordelen: 
› U bedient de hele markt in één keer.
› 100% BIM
› Dynamische BIM-objectgenerator.
›  Hoogwaardige productinformatie, inclusief  

3D BIM- en CAD-modellen, bestekteksten, en 
andere specificaties.

› Een aparte bestekservice is overbodig.
›  Export naar verschillende formaten, waaronder 

de open BIM-standaard IFC.
›  Integratie van uw CAD-tekeningen en BIM- 

modellen rechtstreeks in de software van de 
gebruiker.

› Exposure in de online BouwConnect Bibliotheek.
›  Een koppeling vanuit de BouwConnect  

Bibliotheek naar uw eigen website.
›  Toegang tot de nieuwe markt van woning- 

concepten via WoonConnect.

Wat BouwConnect onderscheidt 
van andere productinformatie

›  De productinformatie is completer  
en uitgebreider.

›  2D, 3D en overige productinformatie  
is compleet en consistent.

  Uw klant is op zoek naar relevante informatie 
met een gegarandeerde kwaliteit. Ook als die 
informatie gratis is. De kwaliteit van 3D BIM en 
2D-informatie van andere grote databases is erg 
wisselend en daardoor niet altijd betrouwbaar. 
BouwConnect levert output in consistente 
formaten en met consistente informatie.

›  Uw producten worden sneller  
gevonden en toegepast. 

  Uw klanten kunnen zoeken op  
producteigenschappen als gewicht, doorlaat, 
lengte, Rc-waarde etc. Ze doen dat online in uw 
eigen Dynamisch Productinformatie Systeem op 
uw eigen website, of in de BouwConnect  
Bibliotheek. 

›  Ongeëvenaarde mogelijkheden voor  
productvarianten en -combinaties.

  De meeste BIM-bibliotheken bevatten alleen 
statische producten. Onze dynamische BIM-  
objectgeneratoren fungeren als een ‘fabriek’ van 
bouwdelen die een oneindige variëteit aankan. 
De productconfigurator genereert real time een 
samengesteld product, bestaande uit diverse 
bouwdelen met ieder hun unieke code.

›  U boort een nieuwe markt aan  
via het WoonConnect platform.

  BouwConnect vormt de basis van WoonConnect. 
Alle producten in de BouwConnect Bibliotheek 
kunnen dus direct opgenomen worden in deze 
interactieve woningconfigurator. WoonConnect 
is deelnemer in de Citydeal ‘Naar een digitale 
woonomgeving’ die gesteund wordt door vier 
ministeries. Via WoonConnect kunt u uw 
producten aanbieden in nieuwbouwprojecten 
en in de renovatieprojecten die woningcorpora-
ties, VvE’s en gemeenten via WoonConnect 
voorbereiden.

‘Geen andere softwareontwikkelaar 

kon ons een vergelijkbare BIM-tool met 

dezelfde intelligentie en rekencapaciteit 

aanbieden. We wilden graag samenwer-

ken met De Twee Snoeken vanwege hun 

vooruitstrevende BouwConnect-technolo-

gie en de jarenlange ervaring met BIM. 

Nu beschikt Colt International over een 

unieke BouwConnect BIM-product- 

configurator voor haar producten.’

Andreas Mackert, Colt International

Expertise, ervaring en technologie
BouwConnect is onderdeel van De Twee Snoeken. 
Wij hebben al meer dan 25 jaar ervaring in het 
analyseren, categoriseren en digitaliseren van 
producten voor de bouw en het maken van 
productpresentaties. In het begin waren dat nog 
papieren mappen, later kwamen de cd-roms. 
Tegenwoordig maken wij online applicaties, 
gebouwd op basis van de meest geavanceerde 
technologie die op dit gebied beschikbaar is. 
Ons team van specialisten staat klaar om ook 
voor u de allerbeste digitale productpresentatie 
te realiseren. Welke online wensen u ook heeft, 
we maken ze waar.

Ons team en ons netwerk
Bij het ontwikkelen van uw productpresentatie 
kunnen wij beschikken over de brede expertise 
die binnen De Twee Snoeken aanwezig is, zowel 
bij BouwConnect, als bij WoonConnect en ons 
architectenbureau. Daardoor kunnen we een 
beroep doen op webdesigners, software-engi-
neers, architecten, bouwfysici, BIM-modelleurs, 
bestekschrijvers, kostendeskundigen en 
communicatiespecialisten. 

De software en productinformatie die wij ontwik-
kelen en de gebouwen die we ontwerpen worden 
gebruikt door beleggers, projectontwikkelaars, 
aannemers, architecten, ingenieursbureaus, 
woningcorporaties, vastgoedbeheerders, VvE’s, 
particuliere woningeigenaren, bouwtoeleveranciers 
en fabrikanten. We onderhouden zeer intensief 
contact met deze partijen. Zo blijven wij op de 
hoogte van hun informatiebehoefte en van alle 
relevante ontwikkelingen op het gebied van open 
standaarden en regelgeving. Bedrijven die met ons 
in zee gaan profiteren van deze kennis en van ons 
ongeëvenaarde netwerk!

‘Wij zijn enthousiast over de samenwerking 

met De Twee Snoeken en het resultaat dat 

zij ons hebben geleverd. Speciale verzoe-

ken werden snel en naar tevredenheid 

uitgevoerd. Wij zijn erg trots dat we onze 

producten als een van de eersten in onze 

bedrijfstak compleet volgens de laatste 

BIM-eisen kunnen aanbieden via de 

intelligente BouwConnect tool.’

 Dirk Houben, Colt International

‘De koppeling vanuit Revit naar het 

materiaal op de Wienerberger website is 

erg sterk. Complimenten voor dit product! 

Ik denk dat niet alleen wij, maar de hele 

markt zeer enthousiast zal zijn over de 

gegenereerde Revit-bestanden.’

 René van der Veen, BIM Engineer BAM Woningbouw

Ons team van specialisten
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Colt BIM-configurator
Colt International produceert en levert wereldwijd rook- en 

warmteafvoeren. Wij hebben voor Colt een internationale 

productpresentatie gemaakt.

Theuma Koperskeuze-tool
Deze tool is ontwikkeld voor aannemers. Zij bieden de tool 

aan toekomstige bewoners aan, zodat deze eenvoudiger 

hun keuzes voor deuren en deurbeslag kunnen maken.

BIM Texturenconfigurator 
Deze Wienerberger BIM-texturengenerator voor zowel 

Terca metselstenen als straatstenen draait in 12 landen. 

De gegenereerde texturen kunnen in CAD programma’s 

gebruikt worden voor een nauwkeurige impressie. Ook 

kan de tool een kleurechte 1:1 print genereren, die als goedkoper 

alternatief verstuurd kan worden naar de klant als monster.

IsoBouw Slimfort-tool
Voor Isobouw hebben wij diverse online tools ontwikkeld, 

zoals de Slimfort-tool. Deze online tool laat direct zien 

hoeveel materialen nodig zijn bij een project (van de 

isolatielaag t/m het tweede houten regelwerk). De 

materialenlijst kan vervolgens worden opgeslagen als pdf 

en/of direct gemaild worden voor een prijsaanvraag/

bestelling. De 2D-3D-BIM-Bestekservice geeft de bouw-

kundige de mogelijkheid de dakelementen op maat te 

laten genereren voor verschillende tekenenapplicaties. De 

bestekschrijver wordt direct bediend met een kant-en-klaar 

foutloos (STABU) bestek.

 
doors & frames

www.theumadeurentool.nl slimfort-tool.isobouw.nl

www.wienerberger.nl > productzoekerwww.bim.colt-info.de

Portfolio
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KONE Roltrappen-configurator

Voor KONE roltrappen hebben wij een 2D- en 3D CAD- 

en bestekservice ontwikkeld, geheel conform BIM-eisen. 

Daarnaast is KONE opgenomen in de BouwConnect 

Bibliotheek.

bestekservice-roltrappen.kone.nl 

bim-daken.eternit.be

Eternit BIM leien- en dakpannenconfigurator
Voor zowel de Nederlandse als Belgische (tweetalige) markt hebben 

we een tool ontwikkeld voor leien en dakpannen. Bij de leien kun je 

de verschillende dekkingen (legpatronen) kiezen. Bij de dakpannen 

is het assortiment verschillend per land.

Bereik én bedien de hele keten met de absolute top 

in digitale productinformatie.
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Van bevlogen stad tot slimme spijker

www.bouwconnect.nl


