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3d woningconfigurator voordelen

Consument gericht bouwen met 3d 
woningconfigurator.

Architectenbureau Visser en Bouwman 
werkt samen met studio i2 uit Delft aan een 
woningconfigurator.
Deze online configurator geeft 
consumenten de mogelijkheid om net zoals 
bij automerken of zoals bij Ikea keukens 
hun woning naar eigen behoefte in 3d te 
configureren. De keuze wordt direct visueel 
gemaakt en de prijsconsequentie wordt 
aangegeven.
De jarenlange ervaring van Studio i2 op het 
gebied van productconfiguratie en high-end 
vastgoed-visualisatie in combinatie met 
de consumentgerichte woningbouw van 
architectenbureau Visser en Bouwman is nu 
in één dienst samengevoegd.
Opdrachtgevers krijgen zo het beste 
van twee werelden. Bovendien is door 
afstemming van onze workflow een 
aanzienlijke kostenbesparing bereikt zodat 
we deze dienst zeer concurrerend kunnen 
aanbieden.

consument gericht bouwen

consument gericht bouwen is veel 
meer dan een woningconfigurator. 
Het gehele traject van consument 
gericht bouwen is uiteengezet in 
een overzichtelijk stappen plan 
wat door diverse professionele 
woningontwikkelaars wordt gebruikt.
Dit stappenplan gaat uit van maximale 
invloed van de eindgebruiker zonder 
de regie te verliezen. Onderzoek naar 
de doelgroep, empathie, interactie en 
inzet van ervaring zijn de belangrijkste 
ingredienten van dit stappen plan.

Meer weten? 
zie stappenplanconceptueel bouwen
op onze website
www.visserenbouwman.nl
downloads.



 voordelen 3d woningconfigurator

De 3d Woningconfigurator geeft elke 
woonconsument (koop en huur) de 
mogelijkheid om online alle opties van de 
toekomstige woning virtueel uit te proberen. 
Zo verkrijgen zij maximaal inzicht in de 
opties en de consequenties ervan, zowel 
financieel als visueel.
De configurator werkt van grof naar fijn. De 
basis-stappen bestaan uit: 

-Kavelkeuze 
-Bouwmassa ( 2lagen / kap e.d.) 
-Aanbouwen en opbouwen 
-Gevelkeuzes (kozijnen/ materialen / 
voordeuren) 
-Plattegrondindelingen
-Paketten (domotica, slecht ter been, extra 
duurzaamheid, onderhoudsarm e.d.)
-Woonhuislift

Deze stappen worden steeds online visueel 
gemaakt. Aan het eind wordt de woning met 
een aantal standpunten gevisualiseerd met 
daarbij een totaalprijs en de lijst van opties. 
Deze kan geprint of verstuurd worden. Hij 
functioneerd a.h.w. als bestellijst voor de 
makelaar of kopersbegeleider.

De configurator werkt met alle gangbare 
browsers, op de ipad en op android 
apparaten. 

De consument kan zijn gegevens 
achterlaten zodat er een bestand wordt 
aangemaakt van geïnteresseerden. De 
belangstelling voor de configurator en 
de aangeklikte opties worden inzichtelijk 
gemaakt voor de verkopende partij.

Het verkopen van een woning is 
mensenwerk. Een van de belangrijkste 
succesfactoren (naast locatie, doelgroep 
en prijs-kwaliteit) is daarbij vertrouwen. 
Een configurator kan hierbij helpen 

maar een verkopende partij zal altijd de 
leiding moeten houden in dit proces. De 
concrete uitwerking van een project-
configurator zal altijd specifiek in overleg 
met de woningontwikkelaar of de makelaar 
gebeuren.
De configurator helpt de consument om 
de aankoop voor te bereiden of hem te 
evalueren in een relaxte thuissituatie.

Studio i2

Studio i2 is al jarenlang 
gespecialiseerd in het maken van 3D 
visualisaties, 3D animaties en
interactieve presentaties voor de 
vastgoedmarkt.
Onze 3D configurator is een technisch 
hoogstaand product en is vooral 
gericht op bruikbaarheid
voor de consument. De configurator 
zorgt ervoor dat de consument snel 
inzicht krijgt in de
mogelijkheden van de woningen en 
is gericht op het versnellen van de 
verkopen en verhogen van
de verkoop van opties.



 beschrijving 3d woningconfigurator

Beschrijving van de configurator:

Stapsgewijs biedt de configurator de 
volgende mogelijkheden:

– Overzicht van het plan in vogelvlucht. De 
woningen worden getoond in volumes. Met 
een mouseover zie je het bouwnummer en 
de basisgegevens van de woning zoals: 
aantal m2, aantal kamers, basisprijs en 
beschikbaarheid.
Hier kan de keuze gemaakt worden welk 
bouwnummer men wil gaan configureren.

– De gebruiker krijgt de woning te zien 
vanuit twee standpunten. Een van de 
voorzijde en een van de achterzijde.
De woning kan nu worden geconfigureerd 
door keuzes te maken in het menu, of door
middel van het klikken van de navigatie op 
de visualisaties van de woning.
De opties worden in duidelijke afbeeldingen 
getoond en in een korte tekst beschreven 
en voorzien van een meerprijs.
Wanneer een optie gekozen wordt, ziet men 
deze meteen in de visualisaties verschijnen.

– Naast de visualisaties ziet de gebruiker 
meteen in tekst een configuratie 
uitgeschreven. Men heeft dus constant een 
overzicht van de gekozen opties en het 

totaal van de prijs, het aantal vierkantmeters 
en het aantal kamers.

– Naast het vooraanzicht en het 
achteraanzicht (3D) staan ook de 
plattegronden van de
woning op het beeldscherm. Deze 
veranderen gelijktijdig mee met het 
configureren van de woning. Sommige 
opties zijn alleen in de plattegrond zichtbaar 
zoals bijvoorbeeld de indelingsvarianten.

Configureren door consumenten

Grote aankopen worden steeds 
vaker thuis op internet voorbereid. 
Alle opties worden afgewogen 
en de consument wordt daardoor 
ook deskundiger. Bij de aankoop 
van een auto of een keuken 
is het al jaren gewoon dat je 
productconfiguratoren gebruikt om 
zo een goed vergelijk te hebben en 
de koop gedetailleerd in een relaxte 
thuissituatie voorbereid.
De uiteindelijke aankoop doe je 
meestal gewoon in een showroom 
onder begeleiding van een 
verkoper.
Ook bij de aankoop van een woning 
verwacht de consument steeds 
vaker  een vergelijkbaar hulpmiddel 
om zijn aankoop te overwegen.
Dit zal de rol van een 
kopersbegeleider niet vervangen 
maar het zal een onmisbaar 
extra gereedschap worden  om 
specifieke aspecten van uw 
woonproduct te communiceren.



 beschrijving 3d woningconfigurator

– Na het configureren klikt men door naar 
de opsomming. Hier is al het beeldmateriaal 
weer zichtbaar zoals de gebruiker heeft 
geconfigureerd en een opsomming in tekst 
van de opties en de totaalprijs.

– Deze configuratie kan vervolgens op een 
aantal manieren worden gebruikt. 

1: Als eerste het doorsturen naar de 
ontwikkelaar/makelaar omdat er interesse is 
voor de gemaakte woning. Het doorsturen 
van de configuratie per email naar jezelf of 
iemand anders.

2: Het delen van de configuratie op social 
media.

3: Exporteren van een PDF zodat deze 
geprint kan worden.

De configurator zal worden opgebouwd 
op complete HTML techniek op basis van 
hoogwaardige afbeeldingen. Dit geeft 
een realistisch beeld en zorgt ervoor dat 
de configurator is te gebruiken op ieder 
apparaat (ook smartphone en tablet) zonder 
het installeren van extra software.
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3d woningconfigurator

stappenplan 
consumentgericht bouwen

- stap 2 -

visie ontwerp
doel: inzichtelijk maken van de 
potentie van een kavel en de 
bandbreedtes van het ontwerp.

middelen: referentie beelden, 
plankaart, woningtypen 
binnen het draagvlak van de 
vergunningverleners.

voorbeeld 2

- stap 1 -

analyse
doel: vaststellen woningtypen / 
stijlkeuze bandbreedte.

middelen: bureau en locatie 
onderzoek: analyse en 
vaststellen randvoorwaarden.
doelgroep onderzoek: met behulp 
van smart-agent of motivaction 
modellen.

voorbeeld 1

- stap 5 -

voorlopig ontwerp maken
doel: concreet maken visie.

middelen: architectonisch 
ontwerp inclusief toetsing 
welstand en globale regelgeving.

voorbeeld 6

- stap 6 -

3de communicatie moment
doel: terugkoppeling ontwerp, 
inventarisatie verschillende 
opties.

middelen: avond met 
belangstellenden met een 
presentatie vo en website 
resultaten, gevolgd door een 
discussie in kleine groepen.

voorbeeld 7

- stap 8 -

4de communicatie moment:
verkoopavond
doel: woningen verkopen met 
opties.
middelen: regulier traject van 
verkoop met kopers/ huurdes 
begeleiding. Eventueel aangevuld 
met digitaal keuzetraject zoals: 
wenswonen (Heijmans) en de 
woonconfifurator.

voorbeeld 9

- stap 7 -

productie van stukken
doel: verkoopstukken maken.

middelen: regulier traject met 
productie van verkoopstukken 
met opties.

voorbeeld 8

- stap 9 -

vergunningsaanvraag
doel: alles gereed maken om te 
bouwen.

middelen: regulier traject van 
de bouwvoorbereiding inclusief 
opties.

voorbeeld 10

- stap 3 -

1e communicatie moment
doel: verzamelen contact- 
gegegevens belangstellenden.

middelen: krant, social media, 
bouwborden, start website, 
evt presentatie avond / 
inspraakavond.

voorbeeld 3

- stap 4 -

2de communicatie moment
doel: vaststellen bandbreedte 
visie ontwerp.

middelen: website, mailing, 
social media: enquete lijst met 
keuzen van verschillende opties, 
inclusief globale kosten.

voorbeeld 4 & 5

De betrokken partijen:

- ontwikkelaar-      - architect-           - makelaar -                  - consument -               - bouwer -

verder lezen: brochure “stappenplan consumentgericht 
bouwen” op www.visserenbouwman.nl
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Wat kost een 3d configurator

De configurator wordt complexer (en 
dus duurder) als er meer woningtypen 
en meer opties worden aangeboden. 
Door de eenvoudige opzet in HTML 
is de 3d woningconfigurator echter 
al inzetbaar bij eenvoudige en relatief 
kleine woningbouwprojecten. 
Bij de prijs zijn de artist impressies en 
de webhosting inbegrepen.

prijsvoorbeeld:
(prijs exclusief architectenhonorarium en BTW)
Initiële kostenproject: €2000,-
Per woningtype: €1850,-
Per gespiegelde variant: €500,-
Per woning in het project: €100,-
Voorbeeldberekening 40 woningen met 
1 tussenwoning, 1 hoekwoning en een 
gespiegelde hoekwoning.
2000 + 1850 + 1850 + 500 + (40*100) = €10.200,-
Kosten hosting en licentie: €100 per kwartaal.

(prijs is indicatief, vraag offerte aan voor uw 
project)



3d woningconfigurator

consument gerichte woningbouw van 
architectenbureau visser en bouwman



3d woningconfigurator

Meer weten:

Neem contact op met architectenbureau
Visser en Bouwman, 
Sietse Visser / Anoul Bouwman     
073 6412133
www.visserenbouwman.nl



Orthen 51   postbus 125
5201 AC ‘s Hertogenbosch

T 073 6412133 F 073 6413870
info@visserenbouwman.nl
www.visserenbouwman.nl


