
 

 

 
 
|T|C|H| ZZP-support 

 

 

 

Projectbureau voor  

installatie-technische  

ondersteuning! 

 

• BREEAM  advies en 
ondersteuning 

• Rekenwerk 

• Tekenwerk 

• Calculaties 

• Invulling flexibele schil 

• Opstellen MJOP’s 

• Opstellen technische       
omschrijvingen  

• Beoordeling installaties 

• Beoordeling calculaties 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 TCH-Projectsupport 

 Postbus 188 

 8440 AD HEERENVEEN 

 +31 (0)513 760 888   

 info@tch-projectsupport.nl 

 www.TCH-Projectsupport.nl 

 

Ondersteuning bij projectvoorbereiding                                                                                                             
 
Veel zelfstandigen zonder personeel maken vaak 
op basis van jarenlange ervaring technische    
installaties bij opdrachtgevers.  
Er zijn echter situaties waarin een opdrachtgever 
(gemeenten!) toch graag een tekening of         
berekening wil zien voordat er wordt overgegaan 
tot uitvoering. Ten aller tijde is het verstandig om 
een berekening van de installaties te maken.  
Met de uitkomst van deze installatieberekeningen 
kan de installatie worden ingeregeld met de juiste 
water- / luchthoeveelheden. Ook wordt er niet 
meer of minder vermogen geïnstalleerd dan er 
noodzakelijk is voor de woning of het gebouw. 
  
Bij een vaste aanneemsom leidt dit tot een lagere 
inkoop dus margeverbetering. Ook leidt een goed    
verzorgde en duidelijke tekening veelal tot minder     
vragen en onduidelijkheden bij uw opdrachtgever.  
Dit ziet u terug in tijdswinst tijdens montage. 
 

Uw voordeel bij ZZP-support.  

• Onderbouwde berekeningen en tekeningen 
wat leidt tot minder gebruikersklachten. 

• Geen investering van uw eigen (avond)
uren in het maken van berekeningen.  

• Professionele uitstraling van uw werk-
voorbereiding. 

• Mogelijkheid tot het aanleveren van      
materiaalstaten. 

• Geen investeringen in kostbare software 
licenties of programma trainingen. 

• Mogelijkheid tot overleg of “sparren” over 
de verschillende installatieconcepten. 

 

 

 

 

 

 

Wat kunnen wij voor u betekenen. 

De medewerkers van TCH-Projectsupport hebben  
ervaring bij installatiebedrijven. Hierdoor weten wij wat er 
noodzakelijk is om u te ondersteunen. Ook zijn wij zelf in 
het bezit van professionele rekensoftware en tools om u 
te ondersteunen bij uw werkzaamheden. 
 
ZZP-support is slechts één van de vele diensten welke 
TCH-Projectsupport biedt.  
 
Bezoek ook eens onze website en kijk onder diensten 
wat wij voor u kunnen betekenen of neem gerust eens 
contact op. 
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