
KNAAKBAAK
begroten

De Knaakbaak is een veelzijdig calculatieprogramma waarmee zeer snel en efficiënt begro-
tingen kunnen worden opgesteld. Met de Knaakbaak kunnen begrotingen op de traditionele 
manier worden gemaakt, maar ook met een methodiek, zoals de NL-SfB, waardoor binnen één
begroting op verschillende niveaus van detaillering kan worden gewerkt. Daarmee is de Knaak-
baak een onmisbare schakel in integraal ontwerpen en 3D BIM-men.

Hoofdlijnen
• De bediening van de Knaakbaak is conform de Microsoft

standaard. 
• Met de Knaakbaak kunt u traditionele begrotingen of 

elementenbegrotingen tot 9 niveaus opstellen.
• Met de Knaakbaak kunt u begrotingsposten vanuit een 

kostprijzenbibliotheek en vanuit andere begrotingen impor-
teren en kunt u posten handmatig toevoegen.

• In de Knaakbaak zijn begrotingsregels voorzien van onder-
bouwingsregels.

• Met de Knaakbaak kunt u achteraf de opbouw in de 
begroting aanpassen.

• De Knaakbaak heeft instelbare 
kleuren, lettertypen en naamsaandui-
dingen van niveaus. Ook is er de moge-
lijkheid van het open- en dichtklappen
van regels.

• Er is een koppeling met de Woordpoort voor
het inlezen van een bestek in de begroting.

• Er is een koppeling met Arkey-ASD 
en AutoCAD.

• Er is een koppeling met Excel.
• De Knaakbaak heeft de mogelijkheid van 

export naar PDF, Forum-CUF(XML) en
Excel(XLS).

• De Knaakbaak heeft uitgebreide 
printopties.

• De Knaakbaak bevat een in-
terne controle van de begroting
op lege bedragen en strijdige
waarden.
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Een greep uit de vele mogelijkheden van de Knaakbaak

Begroten
Als prijzen zijn aangepast in de bibliotheek, dan kunnen die automatisch
geüpdatet worden. De Knaakbaak heeft een overzichtelijke lay-out die naar
wens aangepast kan worden.

Printen  
De Knaakbaak heeft zeer uitgebreide afdrukmogelijkheden. Eigen kolominde-
ling, decimalen, kop- en voetteksten. Er kan van alles.

Koppeling Excel en CAD  
De Knaakbaak kan aan een uittrekstaat in Excel en CAD-tekeningen gekoppeld
worden. Wijzigingen in Excel en CAD worden ook doorgevoerd in de Knaakbaak.

Controle  
Knaakbaak begrotingen kunnen op meerdere punten gecontroleerd worden,
zoals op 0 waarden en meerdere bedragen voor één code. Ook bij het 
printen worden een aantal belangrijke punten gecontroleerd.


